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‘Moet je sommige schepen 
niet achter je verbranden?’

Bootje

Her en der zie je langs de water-

kant onderhoudsbehoeftige boot-

jes liggen. Ooit enthousiast ge-

start met een nieuwe hobby, maar 

teloor geraakt in de loop van de 

tijd. Toen we hier net kwamen wo-

nen kochten we ook een roeiboot-

je mét dekzeil. Helemaal uit Fries-

land werd die gebracht met een

oplegger. Met vereende krachten

hesen we het obstakel van 60 kilo

in het water. Manlief ging roeien

en we gingen váren! Ver kwamen

we er niet mee. De actieradius is

beperkt. Wel hebben we meer-

maals genoten van een picknick-

plek in de buurt, compleet met 

kleedje en versnaperingen. Het 

was een feestje soms. In de buurt 

hebben we prachtige stille plekjes 

gevonden waar het goed toeven

was vanuit ons eigen watertuin-

tje. Maar toen we dat een paar 

keer hadden gedaan, hadden we

het eigenlijk wel gezien. De oplos-

sing zou zijn een stil motortje met

accu, én een reserveaccu. Maar dat 

kwam er niet van. Daarbij kwam 

dat het dekzeil niet goed sloot,

ondanks aanpassingen. Nu ligt

ons bootje al een paar jaar op zijn 

kant naast de schuur. Weemoed en

spijt? Het was goed en we hebben

er plezier aan beleefd. Maar mis-

schien ziet u ons nog eens rond-

varen in het voorjaar?   

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner

Alex zag het eerste daglicht op 24 

oktober 1976 in Zaandam en bracht 

het grootste deel van zijn jeugd door 

in Assendelft. Momenteel woont 

hij in Zaandam met zijn echtgenote 

Sarah en dochter Koosje van 2 jaar. 

Al ruim 15 jaar is hij met veel plezier 

leraar lichamelijke opvoeding aan het 

Compaen VMBO. Tegelijkertijd is hij 

in de avonduren begonnen met het 

trainen van jeugdelftallen en het aan-

Nieuwe hoofdtrainer voor Westzaan
‘Na 24 wedstrijden staan we boven de streep’

tal teams dat onder zijn leiding heeft 

gestaan is inmiddels uitgegroeid tot 

een zeer indrukwekkende lijst, met 

daarop namen als KFC, FC Volendam 

(D- en B-junioren), Ajax (E-pupillen), 

Aspire Academy in Qatar en FC 

Utrecht (A-junioren).

Vorig seizoen meldde hij zich als selec-

tiespeler bij Westzaan om naar eigen 

zeggen ‘Weer eens lekker te voetbal-

len met een aantal oude bekenden’. 

Na afl oop van een 

seizoen waarin 

ons eerste zich 

wist te handha-

ven in de vierde 

klasse keerde 

Alex terug naar 

KFC waar hij tot 

vorige week nog 

in de selectie 

speelde.

Over het verzoek 

van Westzaan om 

hier hoofdcoach 

te worden hoefde 

Alex niet lang na te denken: ‘Het is 

een hele leuke groep spelers met een 

goede mix aan ervaring en potentie. 

Het is een geweldige uitdaging om 

het beste uit deze groep trachten te 

halen.’ 

Het is voor de eerste maal in zijn 

carrière dat hij een seniorenselec-

tie onder zijn hoede krijgt. Over zijn 

doelstelling voor het resterende sei-

zoen is hij helder: ‘Het is te gemakke-

lijk om te zeggen dat we uitsluitend 

voor behoud in de vierde klasse 

gaan, die lat kan en moet hoger. De 

doelstelling wordt dat we minimaal 

twee wedstrijden voor het einde 

van de competitie (dus na 24 van de 

26 wedstrijden) zeker zullen zijn van 

handhaving in die vierde klasse.’ Alex 

is uitermate content met het complex 

en de voorzieningen en geeft tot slot 

aan dat zijn sterke punten op het veld 

zelf liggen. Die kracht wil hij gebrui-

ken om onze selectie op een prettige 

wijze tot een hoger niveau te bren-

gen.

Alex heel veel succes de komende 

tijd!

Bestuur VVV Westzaan

Alex Geernaert is in januari dit jaar aangesteld als hoofdtrai-

ner bij VVV Westzaan en we willen hem graag voorstellen 

aan de Westzaanse bevolking.

Voorzitter Stefan Gorthuis (links) begroet de nieuwe trainer Alex Geernaert. 

Turnvereniging Jahn 
weer in de prijzen
Tijdens de tweede turncompetitie van 

Zaanstreek-Waterland was turnvereniging 

Jahn uit Westzaan weer goed vertegen-

woordigd met een grote groep gymnasten. 

Zij hebben allemaal weer mooie oefeningen 

laten zien en een paar meiden zijn met een 

medaille naar huis gegaan. Goud was er voor 

Lucy van der Werff  en Cheyenne Veenstra, zilver 

voor Janne Braam, Jolein Nyaro en Savannah 

O'Neill en een bronzen medaille voor Jai-li Tan.

Melissa Veenstra

Van links naar rechts: Anne van der Linde, 

Chris Houtkoper, Lucy van der Werff , Rhomee Scheff er, Zoë de Best, 

Anne Foekema, Jill de Jong, Jennifer Kroon, Jai-li Tan, Brechtje van Zaane.
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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
Gekonfi jte eendenbout en rillette van eend met 

Cointreau saus op een bedje van rucola sla
•

Gebakken zeewolffi  let met groene kruidensaus 
en gewokte courgette

of
Varkenshaasmedaillons met Old Amsterdamsaus

•
Proeverij van tiramisu, duindoorn bavarois en 
gezouten karamelijs, geserveerd met slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

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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Maikel de Boer (26) woont met zijn vriendin 

Eliese Speudel (23) op Veldweg 61. Maikel zelf 

hoeft niet zo nodig in de schijnwerpers, maar 

na een beetje aandringen stemt hij daarmee 

in. Tijdens dit interview is Eliese hoogzwan-

ger van hun eerste kindje. 

Sinds wanneer wonen jullie hier?
Net een paar weekies, sinds 5 januari. Op 7 novem-

ber kregen we de sleutel. We dachten: die wand 

eff e te stucadoren, hier en daar een likkie verf en 

een nieuwe keuken erin. Maar daar kwam toch 

meer bij kijken. Met mijn vader, mijn broer Sjoerd 

en twee maten zijn we nog fl ink aan het klussen 

geweest.

Woonden jullie voorheen allebei 
nog bij je ouders?
Ja. Mijn ouders Nico en Ageeth wonen op Zuid-

einde 7 en de ouders van Eliese op het kamp van 

kermisexploitanten achter Texaco aan de Hoofd-

weg. Toen dit huis vrijkwam dacht ik eerst: neeee… 

Maar eff e later denk je toch: waarom niet eigenlijk? 

We hebben een grote tuin met een vrij uitzicht en 

het is hier lekker rustig.

Hoe lang gaan jullie met elkaar?
Ruim een jaar. Maar we kennen elkaar al dertien 

jaar van een groep jongeren hier in Westzaan. 

We wilden graag een kind, maar dat Eliese zo snel 

zwanger zou zijn hadden we niet gedacht.

Wat doe je voor werk?
Ik werk sinds augustus 2015 als beroeps-

brandweerman bij de 24-uursdienst van 

Rotterdam-Rijnmond. Dat is van 8.00 tot 

8.00 uur ‘s ochtends. Daarna ben je twee 

dagen vrij. We hebben op de kazerne een 

strakke dagindeling. Buiten het uitruk-

ken moeten we het daar zelf schoonhou-

den, boodschappen doen en zelf koken. 

We doen brandweeroefeningen, duiken, 

zwemmen en oefenen de hulpverlening. 

Op onze kazerne hebben we drie vaste 

ploegen. Een ploeg bestaat uit veertien 

man. We werken met een TAS (TankAuto-

Spuit), dat is een ‘gewone’ brandweerauto, 

een duikwagen (met apparatuur om te kun-

nen duiken) en een hoogwerker. 

Waarom werk je helemaal
in Rotterdam?
Ik wilde wel graag naar Schiphol, maar ik 

heb me vergist in hun sporttest. Die is qua 

conditie heel zwaar, omdat, ja hoe zeg je 

dat… Wanneer er een vliegtuig neerstort 

moet je heel lang door kunnen gaan tot het 

laatste slachtoff er daar uitgehaald is. Hier in regio 

Zaanstad-Waterland heb je alleen een dagdienst. 

’s Nachts gaan ze hier over op vrijwilligers. Ik wilde 

graag naar die 24-uursdienst. Ja, waarom? Je zit als 

mannen onder mekaar met elkaar opgescheept. 

Het kan zijn dat je ’s nachts drie keer uit moet ruk-

ken en dan weinig aan slapen toekomt.

Wat komt vaker voor: bedrijfsbranden 
of branden bij mensen thuis?
Daar is niks van te zeggen. De huizen zijn vrij nieuw 

en die willen niet branden. We hebben laatst 

iemand gehad met een vlam in de pan. Die heeft 

zijn dekbed daaroverheen 

gegooid en je raadt het nooit, 

maar het was wel uit voordat 

wij kwamen. Die heeft echt 

mazzel gehad, want een dek-

bed is heel brandbaar.

Wat is voor jou een spectaculaire brand?
Ja, je hoopt nooit… Nou ja, daarvoor zit je wel bij 

de brandweer natuurlijk… Een woningbrand toch 

wel. Dan kun je echt iets doen. Bij grote bedrijfs-

panden sta je maar eindeloos water naar binnen te 

hozen, daar is niet veel aan.

Wat is het meest nare dat je hebt 
meegemaakt?
Nou, ik ga daar wel redelijk mee om. Ik heb al een 

aantal doden gezien. Verdronken mensen, men-

sen onder de trein... Pro Rail haalt zelf overleden 

mensen weg. Zolang iemand nog ademt doen wij 

dat. Of zolang het vermoeden bestaat dat hij nog 

leeft. Populair gezegd: zolang het hoofd nog op de 

romp zit. We hebben het hier in Poelenburg mee-

gemaakt dat iemand het water in was gelopen. 

Dat was wel naar. Ik heb ook wel een verhanging 

meegemaakt. Je krijgt vooraf van de alarmcentrale 

door waar het om gaat, dus je bent op het ergste 

voorbereid. Vaak valt het dan mee of je schrikt toch 

van wat je aantreft. Maar daar ben ik vrij nuchter in. 

Ik slaap er niet slecht van. Na afl oop komen we dan 

met de hele ploeg bij elkaar om erover te praten. 

Heb je het ergens nog steeds 

moeilijk mee dan kun je apart 

nog een gesprek krijgen.

We hebben het hier bij de Ring-

weg gehad dat een man in zijn 

auto onwel was geworden en 

van de dijk af een prutsloot in 

was gereden. Ik reed daar toevallig langs. Omstan-

ders stonden toe te kijken. Daar kan ik dan wel 

kwaad om worden. Zijn vrouw is over hem heen uit 

die auto gekropen en hij hing voorover in zijn gor-

del. Dan is zo iemand zwaar, hoor. Ik heb zijn gordel 

losgesneden en riep of iemand mij wilde helpen 

hem die helling op te sjouwen, zodat ik hem op de 

weg kon reanimeren. ‘Nee, ik ben niet sterk’, riep 

iemand terug. Nou, daar kan ik dan niet tegen. De 

hulpdiensten waren snel ter plaatse met een AED. 

Ik weet niet hoe dat uiteindelijk is afgelopen. 

Werk je nog steeds bij de vrijwillige 
brandweer van Zaanstreek-Waterland?
Ja, al sinds 2008. Als ik vrij ben heb ik de pieper 

op zak. 

Doe je daarnaast nog andere dingen?
Ik timmer bij mijn vader. Hij heeft een eigen tim-

merbedrijf. Ik kan niet tegen niks doen. Ik sport bij 

de brandweer en hier loop ik soms hard. Rondje 

Nauerna en langs het Kanaal weer terug. Maar 

geen marathons of zo. Ik heb wel eens de 18 km 

van de Mud Masters gelopen, maar daar vond ik 

niet veel aan.

Wat doet Eliese?
Zij werkt twee dagen bij Texaco. Als die kleine er is 

passen de moeders allebei een dag op.

Wat heb je voor opleiding gedaan?
Ik heb de Petra Praktijkschool aan de Slachthuis-

straat in Zaandam gedaan. Toen had ik geen zin 

meer om naar school te gaan. Ik wilde werken! Ik 

wilde timmerman worden, maar gaandeweg werd 

IN DE SCHIJNWERPER

Maikel de Boer: 

‘Leef nu en wacht het niet af’’

Vervolg zie pagina 9 >>

‘Zowel betaald 
als vrijwillig bij 
de brandweer’
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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

Riettoppad vanuit de lucht 

Op het plaatje zie je een gevari-

eerd veenmoerasgebied met aan de 

noordkant een wat hoog zandtalud, 

waar vochtigheid, droogte en tempe-

ratuur erg kunnen verschillen. Goed 

voor de ecologische verscheidenheid 

in dit bijzondere gebied. Al kuierend 

over het Riettoppad waan je je in het 

landschap van minstens 1000 jaar 

geleden. Zo zag de hele Zaanstreek er 

uit: veenmoeras met uitgestrekte ber-

kenbossen, trilveen en waterpartijen.

De korte wandeling gaat dwars door 

het veenmoerasgebied van een stukje 

Guisveld. Via prachtig aangelegde 

bruggetjes en vlonders van Staatbos-

beheer kom je in de bijzondere fl ora 

en fauna terecht. Lopen over de vlon-

ders en het trilveen is een bijzondere 

ervaring. Een gedeelte van het natuur-

pad loopt langs de berm van de A8. De 

zuidhelling van de dijk is in de zomer 

zo warm en droog dat je hier planten 

uit Zuid-Amerika zult tegenkomen. 

In een eerder natuurartikel heb ik de 

yucca ook wel palmlelie genoemd. De 

yucca’s stonden vorig voorjaar in bloei 

boven op het talud. 

Het pad begint bij de rotonde (N515 

en N246) vlak bij de watertoren. Het 

natuurwandelpad eindigt in de Mid-

del. Vanwege de kwetsbaarheid van 

het gebied zijn honden helaas niet 

toegestaan. 

Wat is zo bijzonder aan deze wande-

ling van hooguit vier kilometer, heen 

en terug? Typerend is de grote varië-

teit aan vogels, planten, bomen, strui-

ken, grassen, paddenstoelen, mossen 

en varens. Deze biotoop is bijzonder 

te noemen. Ik verlang nu al naar het 

komend voorjaar, als de planten de 

bodem rood-roze kleuren van de ver-

schillende soorten koekoeksbloem 

en robertskruid. Je ziet het breekbaar 

blauw van de ereprijs, het botergeel 

van de boterbloemen, het uitbundig 

wit van het fl uitenkruid. Je kunt bin-

nenkort zien dat planten niet kun-

nen wachten hun bloemenpracht te 

tonen. Ik denk aan engelwortel, water-

eppe, wilgenroosje, smeerwortel, 

kamperfoelie, wikke, klaproos en niet 

te vergeten de gevlekte rietorchis. 

Langs de vlonder kun je sphagnum 

(veenmos) bewonderen. We kennen 

misschien het veenmos van de deco-

ratieve bloemstukjes. Vanwege de 

sterk water opnemende eigenschap-

pen wordt sphagnum gebruikt om 

de structuur van de bodem te ver-

beteren. Amfi bieën als de groene en 

bruine kikker gedijen goed in deze 

omgeving. Sommige veenmossoor-

ten kunnen twintig keer hun droogge-

wicht aan water opnemen in de cellen, 

waardoor ze erg geschikt zijn als struc-

tuurverbeteraar in grond. Veenmos 

kan de bodem wel wat verzuren door 

een groot deel van de mineralen als 

calcium en magnesium op te nemen 

en waterstofi onen af te geven. 

 Onderweg zal je heksenbezem tegen 

komen. Het is een vorm van woeke-

ring, waarbij uit een enkele groeitopje 

zich een grote hoeveelheid groeitop-

pen ontwikkelt. Op de foto is een hek-

senbezem in een berkenboom te zien. 

Deze afwijking wordt veroorzaakt 

door de schimmel Taphrina betulina. 

De aangetaste boom maakt in een tak 

een groot aantal zijtakjes, zodat met 

name in de herfst en winter een opval-

lende dichtere structuur in het silhou-

et van de boom te zien is. Je zou het 

bij een oppervlakkige beschouwing 

voor een vogelnestje kunnen aan-

zien. Sinds het eind van de jaren 1990 

komen in Zuid-Nederland heksenbe-

zems in toenemende mate voor, voor-

al in berkenbomen. In het bijgeloof 

houdt een bezem bij de deur kwade 

geesten en kwaadwillenden buiten. 

Het Duitse woord voor heksenbezem 

is Mahrenest. ‘Mare’ betekent nachte-

lijke kwelgeest, spook of heks. 

Ik zou zeggen: geniet van deze 

wandeling. Ik zal op deze plaats de 

komende maanden meer vertellen 

over dit stukje natuur, het Riettoppad. 

Neem waterdicht schoeisel mee, het 

is drassig. 

Als je boven de 43 meter hoge watertoren vliegt en richting Westzaan 

kijkt, zie je het kleine natuurgebied het Riettoppad liggen. Vanuit de 

lucht is het natuurpad op een unieke wijze te zien. 

Heksenbezem

Sphagnum 

oftewel veenmos.

Het Riettoppad vanuit de lucht. (Foto: Digitale Beeldbank Westzaan)

Varen bij vorst

In de afgelopen vorstperi-

ode zijn er meerdere vragen 

gekomen over waarom Staats-

bosbeheer ging varen in het 

Guisveld, Westzijderveld en 

de Reef wanneer er ijs lag. Ook 

tot onze eigen spijt hebben 

we de verkeerde inschatting 

gemaakt en is er gevaren, 

waardoor het ijs rondom West-

zaan uiteindelijk verzwakt 

was. Dit was natuurlijk niet 

onze bedoeling en dat zouden 

we graag willen uitleggen. 

 

Als echte Hollanders zit het in ons 

bloed dat zodra de temperaturen 

onder nul gaan de schaatskoorts 

begint op te komen. Op zaterdag 

14 januari stond de gebruikelijke 

werkdag van de vrijwilligers van 

het Ongeschonden Behoud West-

zijderveld (OBW) in de planning. 

Niet bedacht van tevoren, maar bij 

aankomst bij molen Het Prinsenhof 

werd een fl interdun laagje ijs gecon-

stateerd. Tja, gaan we dan wel of 

niet varen? Na een stemming ble-

ken er 25 van de 35 vrijwilligers van 

start te willen gaan met de werkdag. 

Er was namelijk dooi voorspeld hal-

verwege de week en het ijs zou dan 

toch niet dik genoeg worden om op 

te schaatsen.

Met diezelfde gedachte werd er 

door ons van Staatsbosbeheer begin 

van die week gevaren. Er lag immers 

nog genoeg werk in het veld om uit 

te voeren, al zouden we bij aanhou-

dende vorst de werkzaamheden 

gaan uitvoeren die via het land te 

doen waren. Echter bleek niets zo 

veranderlijk als Moeder Natuur. De 

vorst bleef aanhouden, maar inmid-

dels was het ijs al meerdere malen 

kapot gevaren en daardoor zwak 

geworden. Ruim een week later dan 

in eerste instantie voorspeld was, 

begon het pas te dooien. Ook tot 

onze eigen spijt hadden we het bij 

het verkeerde eind en lag het ijs er 

nu niet goed bij. 

Bij elke vorstperiode maken we de 

afweging om wel of niet te varen. 

We gaan dus niet zomaar met onze 

boten door het ijs. Omdat de weers-

voorspellingen steeds veranderden, 

hadden we het deze keer bij het 

verkeerde eind. Voor een volgende 

vorstperiode kunt u er dus vanuit-

gaan dat wij dit zorgvuldig over-

wegen.

Team Staatsbosbeheer Veenweiden, 

boswachter Jamie Jenner,

j.jenner@staatsbosbeheer.nl
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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

Fitcircuit

Een zonnige foto. Een afspie-

geling van de sfeer bij ons 

Westzaans Dameskoor. 

In tegenstelling tot fl itsende namen 

zoals Swing! of Ladies Choice hou-

den wij de naam Westzaan in ere. 

Tenslotte komt het merendeel van 

de leden uit Westzaan en daar is ie-

dereen gewoon hartstikke trots op. 

Op 2 april vieren wij om 14.00 uur 

ons 35-jarig bestaan in de Westzaan-

se Zuidervermaning. 

En nu hoor ik mensen denken: een 

dameskoor? Vast weer van die ou-

bollige liedjes. Bijna allemaal 60+ers. 

Maar wat kun je niet meer en wat 

De passie voor de huid in combi-

natie met het oplossen van een 

huidprobleem of het natuurlijk mooi 

maken van het gezicht, wimpers of 

wenkbrauwen, maken schoonheids-

kun je wel als je 64 bent? Touwtje 

springen, bungeejumpen, dat wordt 

het niet. Wij zingen veel liever een 

fantastisch mooi lied! In dorpshuis De 

Kwaker repeteren wij elke woensdag-

avond om van het jubileumconcert 

een feest van herkenning en verras-

sing te maken.

En hoezo oubollig? Met begeleiding 

van een swingend combo duiken 

wij de geschiedenis in met prach-

tige arrangementen van ‘Imagine’ en 

‘California Dreaming’. Naast deze we-

reldhits zingen we ook Nederlands 

repertoire als ‘Laat me’ van Ramses 

Shaff y en ‘Inspiratie’ uit de musical 

‘Joe’.

specialiste zijn tot het mooiste vak dat 

er bestaat. 

Kom binnen bij schoonheidssalon 

Liev en vind een sfeervolle omgeving 

waar professionaliteit, persoonlijke 

aandacht en kwaliteit vooropstaan. 

Wees Liev voor jezelf en kies voor een 

deskundig huidadvies, diverse natuur-

lijke mooie gezichtsbehandelingen, 

huidverbetering, sportmassage of 

elektrisch ontharen.

Westzaans Dameskoor richt haar pijlen op een zonnige toekomst

Nieuw in Westzaan: Schoonheidssalon Liev

Wij werken hard om het publiek te 

gaan verwennen met een gezellige 

middag en te overtuigen dat 35 jaar 

Maak nu kennis met 
schoonheidssalon Liev
Gebruik kortingscode WELKOMLIEV 

en u krijgt éénmalig 10% korting ter 

kennismaking! 

Meer weten of 
een afspraak maken? 
Dit kan via het online-systeem (www.

instituutliev.nl) of bel/whatsapp 

naar 06-55321459. De persoonlijkste 

oplossing voor uw huid vindt u bij 

schoonheidssalon Liev in Westzaan, 

Zuideinde 241.

Angelique Tigchelaar

historie smaakt naar nog minstens 

35 jaar toekomst.

Gerda Vreeken

Anno 2017 ben ik, Angelique, al 18 jaar een enthousiaste schoonheids-

specialiste (ANBOS geregistreerd) met diverse specialisaties, o.a. acne 

en elektrisch ontharen. 

Foto: Karin Loek
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door WILLEM TIP/deel 12

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

de jonge Willem III, bracht de ‘Hollandse 

oorlog’ uiteindelijk tot een weinig roem-

vol einde (1674). In zijn paleis in Versailles 

liet de Zonnekoning nog wel een schil-

derij aanbrengen waarop zijn Hollandse 

heldendaden werden uitgebeeld. Die 

heldendaden hadden Frankrijk echter 

voornamelijk veel geld gekost.

In Amsterdam en in de Zaanstreek was 

na het rampjaar nog lang niet alles zoals 

voorheen. Holland had een tiental jaren 

nodig om de draad weer op te pak-

ken. De oorlog en ook de Waterlinie zelf 

hadden veel schade toegebracht. Ver-

woeste dorpen en boerderijen moesten 

weer worden opgebouwd. Landerijen 

die twee jaar lang onder water hadden 

gestaan, moesten opnieuw in cultuur 

worden gebracht. Al die tijd bleven de 

Amsterdamse bouwpercelen van de 

‘vierde uitleg’ braak liggen. 

Pas na 1680 kregen de investeringen 

in de Amsterdamse bouw weer enige 

omvang. Een nieuwe actie van Lodewijk 

XIV droeg daartoe het nodige bij. In 1685 

hief hij op aanraden van zijn biechtva-

der het Edict van Nantes op. Deze verdraagzame 

regeling had de Franse hervormden altijd een 

zekere vrijheid van godsdienst gebracht. Nu verlo-

ren ze een goed deel van hun burgerrechten. Ze 

konden zich bekeren tot het katholieke geloof of 

vertrekken. Evenals de Antwerpenaren een eeuw 

eerder kozen vele Fransen voor hun geweten. Ze 

vertrokken. Elders, in Engeland en in de Republiek 

vonden ze een welkom onderdak. Ook in Amster-

dam. De Frans sprekende hervormden die al in de 

hoofdstad woonden, namen hen graag op in hun 

kring. Ze breidden hun Waalse kerk ervoor uit met 

nieuwe galerijen. 

Met de Vrede van Munster had de Republiek inter-

nationale erkenning verworven. De gezamenlijke 

aanval van katholiek gezinde vorsten en bisschop-

De winter van 1673 naderde. De winters in Hol-

land tijdens de ‘Kleine IJstijd’ waren lang en koud. 

Met de legers van Lodewijk XIV vlak voor de Hol-

landse Waterlinie was dit geen goed vooruitzicht. 

In de dagen tussen kerst en nieuwjaar dreigde 

het noodlot toe te slaan. Het vroor stevig. Daags 

na kerst gingen de Fransen met tienduizend man 

in de aanval. Helaas voor hen bleek het ijs op de 

waterlinie nog niet dik genoeg. Onder het gewicht 

van de vele soldaten en kanonnen bezweek het. 

Vermoeid en nat moesten de troepen terugkeren. 

Uit ergernis plunderden ze dorpen aan de oostkant 

van de Waterlinie: Bodegraven en Zwammerdam. 

Later werden die gruwelen uitgebreid verbeeld in 

prenten. De Hollandse steden achter de Waterlinie 

waren gered. 

Uiteindelijk bleek ook het geluk aan hun kant te 

zijn. De winter wilde niet werkelijk doorzetten. 

Teleurgesteld zag Lodewijk toe hoe zijn veldtocht 

doodliep in zompige velden en ondergelopen 

polders. Gemelijk keerde hij met een goed deel 

van zijn leger terug naar Frankrijk. Na zijn vertrek 

duurde het nog een jaar voordat de Fransen vol-

ledig de Republiek hadden ontruimd. In die ontrui-

ming had Lodewijk uiteindelijk zelf nog het meest 

de hand. In zijn streven de Rijn als oostgrens te 

hebben, bezette hij in 1673 de Elzas en de Duitse 

stad Trier. Dit bleek ook voor de Duitse keizer, die 

tot dan lang had afgewacht, een brug te ver. Onder 

druk van zijn keurvorsten zond hij troepen. Lode-

wijks ongebreidelde zucht naar gebiedsuitbrei-

ding, gevoegd bij de geslaagde diplomatie van 

Het Zaanse landschap

pen in het rampjaar was verijdeld. Een nieuwe 

mijlpaal in de geschiedenis van de Republiek werd 

bereikt in 1688. In dat jaar werd prins Willem III 

gekroond tot koning van Engeland. De strijd met 

de katholieke koning Jacobus II, waarvoor zijn 

vrouw Mary en hijzelf naar Engeland waren geroe-

pen, was geëindigd in een overwinning, een ‘Glori-

ous Revolution’. Tot grote woede van Lodewijk XIV 

ontstond er een hechte band tussen de twee pro-

testantse naties aan weerszijden van de Noordzee. 

Deze band zou bijna een eeuw standhouden.

De Zaanse koopman en scheepsbouwer hadden 

weer vaste grond onder de voeten. De handel kon 

vooruit. Vol zelfvertrouwen ontving men in Zaan-

dam rond de eeuwwisseling (1698) tsaar Peter, 

die hier en later ook in Engeland de scheepsbouw 

kwam bestuderen. De huizen van de 

Zaanse kooplieden en industriëlen wer-

den groter, fraaier en lichter. De kleine 

ramen met kruiskozijnen, luiken en glas 

in lood maakten plaats voor grote ‘Engel-

se’ schuiframen. Het zwart geteerde 

buitenbeschot met hooguit een witte 

daklijst erboven verdween. Het Zaanse 

landschap werd kleuriger en vrolijker. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale BeeldbankPrins Willem III.

Tsaar Peter in Zaandam.

Strijd bij de Hollandse Waterlinie.

Het oude Tsaar Peter huisje.
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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

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

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)

telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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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 Overtoom.

De oude foto toont de Overtoom in de jaren zestig van de vorige eeuw. In het pand op de voorgrond was 

café Schilperoord gevestigd. Toen dat huis in 1980 werd gesloopt kwam er niets voor de in plaats.

het toch loodgieter. Heb ik ook cursussen 

voor gedaan. Ik ben bij Van het Kaar begon-

nen. Daarna volgden InstallatieWerk Noord-

Holland en vier jaar Joulz (Eneco Groep). Maar 

het plaatsen van slimme meters had ik na 

een tijdje wel gezien. Bij de brandweer heb ik 

certifi caten gehaald en nu ben ik ‘manschap’ 

brandblussen, doe technische hulpverlening, 

ben chauff eur en duiker.

Vind je het spannend om vader 
te worden?
Ach, ik laat het gewoon maar over me heen 

komen. Maar het lijkt me wel heel leuk.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat je wat van het leven maakt. Pluk de dag. 

Leef nu en wacht het niet af. We reanimeren in 

Rotterdam mensen van alle leeftijden. Geniet 

nu. Doe nu wat je nu wilt doen. En dat gaan 

wij ook gewoon doen.

Marijke van der Pol

Vervolg van pagina 3 >>

Wereldsgebedsdag

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit 

van de wereldwijde oecumenische organisa-

tie van christenen en heeft als motto: Samen 

vieren, Samen bidden, Samen delen! 

Het comité Wereldgebedsdag Westzaan komt op 

vrijdagavond 3 maart om 19.30 uur in de Grote 

Zaal van Lambert Melisz samen voor de viering 

van Wereldgebedsdag voor alle gezindten. De 

liturgie is samengesteld door christenen uit de 

Filippijnen. Zij kozen als thema ‘eerlijk!?’ (Mat-

theüs 20:1-16).

We bidden, luisteren, zingen en geven voor men-

sen die leven in gebrekkige omstandigheden. Zij 

zijn getekend door tekorten, missen de eerste 

levensbehoeften en zijn overgeleverd aan de wil-

lekeur van machthebbers, naast ons en verder 

weg. Leden van de Samenwerkende kerken in 

Westzaan zullen u en jou van harte begroeten.

Henny Schenk, Hanneke de Haan, 

José Veenman, Corry Sorgdrager, Ria Klaver, 

Els Coff a en Willeke Reuvekamp Gille-Weijgers

Op 3 januari was in Lambert Melisz een 

drukbezochte nieuwjaarsreceptie. 

De nieuwe voorzitter van de stichting Vrienden 

van Lambert Melisz, Erna van Gils, vertelde in 

haar toespraak dat het licht eindelijk op groen 

staat om in 2017 het oubollige interieur van de 

grote zaal te vernieuwen. De voorzitter zei er 

trots op te zijn dat in zo’n klein dorp als West-

zaan zoveel vrijwilligers klaarstaan om de vele 

activiteiten in Lambert Melisz te realiseren. Tot 

slot bedankte ze haar voorganger Els Veenis-

Kaak voor haar inzet.

Het is goed om te weten dat ook niet-bewoners 

aan de activiteiten in Lambert Melisz mee kun-

nen doen. Op dinsdag- en donderdagochtend 

is er vanaf 10.00 uur een gezamenlijk koffi  euur-

tje. Op maandag en woensdag is vanaf 12.00 

uur het Wijkrestaurant open. Op vrijdag is er 

sjoelen. En op dinsdagmiddag is er vanaf 14.00 

uur een activiteit in de grote zaal. Zie hieronder.

7 maart Bingo

14 maart  Rein Vreeling met gezellige muziek

21 maart  Accordeongezelschap Tavenu 

(u wel bekend)

28 maart  Henk Roovers met praatjes en 

plaatjes van Zaanstad

Het bruist van de gezelligheid in Lambert 

Melisz. Als u geen mogelijkheid ziet om er zelf-

standig heen te gaan, is dat geen probleem, 

want de buurtbus haalt en brengt.

De activiteitengroep

Activiteiten Lambert Melisz



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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Al een aantal jaren organiseert 

Zaan Primair een rekenbattle 

voor haar groepen 6. Voor De 

Kroosduiker stond op donderdag 

9 februari de voorronde van de 

rekenbattle op het programma. 

De groepen 6 van beide locaties 

troff en elkaar om 13.30 uur op lo-

catie Noord.

De rekenbattle bestaat uit vijf ron-

den. De eerste twee rondes worden 

door alle kinderen gespeeld. Na deze 

twee rondes moest er fl ink geteld 

gaan worden, want wie hoorden er 

bij de beste tien? Die kinderen zou-

den namelijk de derde ronde spelen. 

Na ronde drie moest er weer heel 

goed gekeken worden. Nu mochten 

alleen de vijf kinderen met de meeste 

punten door. Na ronde vier gingen er 

vier kinderen door en na ronde vijf 

bleven er twee kinderen over. Zij zijn 

de rekentalenten van de groepen 6 

van De Kroosduiker.

Maar wie wordt nu het rekentalent 

van heel Zaan Primair? Omdat De 

Kroosduiker twee locaties heeft, 

mogen er twee winnaars naar de 

halve fi nale. De halve fi nale staat 

gepland op woensdag 15 maart om 

15.00 uur. De locatie is nog onbekend.

De halve fi nale heeft dezelfde 

opbouw als de voorronde. De kandi-

daten mogen vijf fans meenemen om 

hen aan te moedigen.

De tien beste kinderen gaan door 

naar de fi nale. Die is op 29 maart. Wat 

zou het leuk zijn als De Kroosduiker in 

de fi nale zou komen te staan.

Hét rekentalent van Zaan Primair 2017

Voorbeeld van een rekensom. De uitkomst 

staat op pagina 12 helemaal links onderaan.

Albert Heijn 
op bezoek bij 
kinderraad
De groepen 8 vormen samen de 

Raad van Kinderen voor Albert 

Heijn. Waarom een Raad van 

Kinderen? Kinderen kunnen 

heel goed na- en meedenken 

over probleemsituaties. Plus… 

kinderen zijn de toekomst.

Begin dit schooljaar was er in een 

Albert Heijnfi liaal in Amsterdam 

een ontmoeting van de groepen 8 

van De Kroosduiker en de mensen 

van Albert Heijn en The Missing 

Chapter Foundation van Prinses 

Laurentien. Na de kennismaking 

gingen ze gedrieën een samen-

werkingsverband aan. 

Tijdens de ontmoeting werd al 

even met de kinderen gespro-

ken over gezonde en ongezonde 

voeding en welke gevolgen dat 

kan hebben. Maandag 22 februari 

kwamen mensen van Albert Heijn 

en The Missing Chapter Foun-

dation naar De Kroosduiker. Het 

dilemma van Albert Heijn werd 

aan de kinderen voorgelegd: Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de 

suikerinname door voeding ver-

mindert? Wat kan jou helpen om 

minder suiker te gebruiken? Wat 

denk je dat het nut is om minder 

suiker te gebruiken? Waarom denk 

je dat te veel suiker eten niet goed 

is? Hoe kan Albert Heijn mensen 

helpen om thuis minder suiker te 

eten en te drinken? Hoe kan Albert 

Heijn helpen om de boodschap te 

verspreiden?

We zijn natuurlijk heel benieuwd 

wat de denkkracht van onze kin-

deren zal opleveren. Op school 

gaan zij met deze ideeën aan de 

slag. Het traject is nu dus offi  cieel 

van start gegaan. 

Op maandag 25 april gaan de kin-

deren op bezoek bij Albert Heijn in 

Zaandam, waar ze de oplossingen 

die ze bedacht hebben zullen pre-

senteren aan Wouter Kolk, alge-

meen directeur van Albert Heijn. 

Een mooie, bijzondere en span-

nende periode voor groep 8.

Harpdocente Kirsten van den Hoge 

van Fluxus was met acht harpen 

op school gekomen. Na de nodige 

instructies van Kirsten hebben de 

kinderen in tweetallen geoefend. 

Terwijl de ene helft van de groep 

met Kirsten op de harp bezig was, 

kreeg de ander helft van de groep 

les in het klaslokaal van juf Patricia. 

Met behulp van een powerpoint-

presentatie leerden de kinderen het 

een en ander over componisten, 

componeren en de notenbalk. De 

leerlingen zagen de notenbalk als 

een soort geheimschrift en vonden 

het heel bijzonder dat iedereen over 

de hele wereld dit ‘geheimschrift’ kan 

lezen. Ze moesten ook luisteren naar 

muziekstukken op de harp die heel 

verschillend waren. Er waren stukken 

uit Ierland, Argentinië en Japan. De 

muziek werd na overleg met elkaar 

aan het goede land gekoppeld. Erg 

leuk om te zien en te horen hoe de 

leerlingen op hun eigen manier 

muziek ervaren. En het was hele-

maal leuk om aan het einde van de 

les te genieten van elkaars zelfge-

maakte ‘muziekstukken’ en die voor 

elkaar te spelen.

Serious Request
Tijdens ons bezoek aan de kerststal 

van de Grote Kerk in de Middel werd 

aan de leerlingen hulp gevraagd 

om nagels te lakken! In het hele 

land werden nagels gelakt om geld 

te verdienen voor de actie van Seri-

ous Request. Raven, Michelle, 

Famke en Floortje wilden wel 

helpen en zijn ondanks de 

kou ’s middags naar de kerst-

stal gegaan en hebben daar 

nagels gelakt van bezoekers. 

Ze hebben heel wat nagels 

gelakt, want samen heb-

ben ze 183 euro verdiend. 

Dit heeft de organisatie naar 

het Glazen Huis in Zaandijk 

gebracht en zo is het bij Seri-

ous Request gekomen. Goed 

gedaan! 

Patricia Fleumer

Luisteren naar elkaars 

composities.

Muziek op De Rank
De leerlingen van groep 7/8 hebben een mu-

ziekles gehad over componisten. Tijdens deze 

les hebben ze zelf een ‘muziekstuk’ gecompo-

neerd en aan het eind van de les konden alle 

leerlingen het spelen op de harp. 
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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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Voorlezen
Wij zijn ruim een half jaar gele-

den begonnen met Boekstart. 

Boekstart is een project vanuit De 

Bieb voor de Zaanstreek. 

We hebben een aantal boeken gekre-

gen voor in de groep en het lidmaat-

schap, waardoor we steeds voor zes 

weken boeken kunnen lenen. Dit is 

voor ons heel handig. Zo kunnen we 

bij ieder thema verschillende boeken 

halen. Ook komt de biebbus terug naar 

het Kwakerplein, zodat wij met onze 

peuters daarnaartoe kunnen. 

Eind januari was de nationale voor-

leesweek. Vanuit De Bieb kregen we 

op vrijdag 27 januari een interactieve 

‘voorleesles’. Op een speelse, interac-

tieve manier werd het prentenboek van 

het jaar 2017 voorgelezen: ‘De kleine 

Walvis’ van Benji Davies. Een half uur 

lang hebben onze peuters geboeid zit-

ten luisteren. Nou ja, zitten... Af en toe 

moesten ze toch echt in actie komen. 

In het verhaal kwam storm voor, met 

hoge golven op zee. Met vuilniszakken 

moesten ze golfbewegingen maken en 

het schudden met fl essen water was 

de woeste zee. Van een oude sok was 

de kleine walvis gemaakt en onze peu-

ters moesten kijken of zij hem konden 

zien. Ze liepen door de zaal met hun 

hand boven hun ogen om in de verte 

te turen. Eén peuter kreeg een hoed op 

en was de vader. Hij moest blij, boos en 

verbaasd kijken. Nou verbaasd kijken 

was wel wat lastig, maar uiteindelijk 

is hem dat, met wat hulp, ook gelukt. 

Ja, het was echt leuk om te zien hoe 

geboeid ze allemaal waren. Wat deden 

ze leuk mee! En wij juff en? Wat zijn we 

trots op onze peuters! 

Monique 

van Westrop

De peuters luister geboeid naar het verhaal.

Het was druk en onder het genot 

van een hapje en drankje werd 2017 

ingeluid. Inmiddels zijn de eerste 

twee maanden van het nieuwe 

jaar alweer bijna voorbij. De eerste 

vergadering van het Dorpscontact 

is geweest en stoelen moesten 

worden bijgezet om iedereen een 

plaats te geven. 

Westzaners in beroering
Het agendapunt met betrekking 

tot de afvalcontainers bij Lam-

bert Melisz maakte de tongen los. 

Gemeenteambtenaar Baerents be-

sprak de huidige situatie en beant-

woordde vragen van de aanwezige 

buurtbewoners. Het voorlopige idee 

is om de afvalcontainers te verplaat-

sen naar de ingang bij Roda. De par-

keerplaats die daardoor verdwijnt, 

wordt teruggeplaatst op de Toren-

straat op de plaats van de omgeval-

len boom. Inwoners van Westzaan 

hebben de gelegenheid gehad om 

tot 15 februari te reageren en eventu-

eel een alternatief plan in te dienen. 

Na deze datum zal de gemeente tot 

een uitspraak komen. Meer informa-

tie over dit onderwerp vindt u in de 

notulen, die zijn op te vragen via het 

secretariaat. 

Verkeerssituatie
Saskia Driessen trad na vier jaar 

offi  cieel uit de Verkeerscommissie. 

Gelukkig zijn inmiddels nieuwe leden 

toegetreden, waardoor Saskia haar 

taken met een gerust hart kan over-

dragen. Ter sprake kwam met name 

het gevaar dat veroorzaakt wordt 

door de verkeersremmende maatre-

gelen op het Zuideinde. Aanwezige 

bewoners spraken hun bezorgdheid 

uit omtrent de ontstane situatie. 

Wijkmanager Monica Briefj es meld-

de dat het een tijdelijke maatregel 

betreft die in ieder geval duurt tot 

2019. In dat jaar staat de herinrichting 

van Westzaan op de gemeentelijke 

agenda en wordt opnieuw bekeken 

hoe het verkeer geregeld moet wor-

den. Voor een uitgebreider verslag 

verwijzen wij u naar de notulen van 

de vergadering. Houd ook de krant 

Zaanstad in de gaten, is de tip van 

Wouter Veenis, want onder het kop-

je Westzaan staan daar regelmatig 

nieuwsfeiten die door de gemeente 

worden gecommuniceerd. 

Wat is NLdoet?
Het Oranje Fonds organiseert op 

10 en 11 maart samen met duizen-

den organisaties in het land weer 

NLdoet, de grootste vrijwilligers-

actie van Nederland. NLdoet zet 

vrijwillige inzet in de spotlights 

en stimuleert iedereen om een 

dag(deel) de handen uit de mou-

wen te steken. 

Ook De Kwaker doet weer mee aan 

deze leuke actie. Op zaterdag 11 

maart gaan we van 10.00 tot 15.00 

uur de kleedkamer en het vergader-

zaaltje opknappen: muren verven, 

plafondplaten vervangen, gordij-

nen ophangen, laminaatvloer leg-

gen en wandversiering aanbrengen. 

Uiteraard staat de koffi  e klaar en ver-

zorgen de vrijwilligers van De Kwa-

ker de lunch. Wij zoeken voor deze 

klus vier vrijwilligers. Het is leuk om 

met een groepje vrienden of col-

lega’s te gaan doen. Aanmelden kan 

via www.nldoet.nl/klus/20395.

Café Dansant
Op zondagmiddag 5 maart speelt 

van 15.00 tot 18.00 uur weer een live-

band in De Kwaker. Gezellige muziek 

om te dansen of gewoon om naar te 

luisteren onder het genot van een 

drankje en een hapje. De entree is 

€ 5,-, inclusief hapjes. Nieuw is de 

mogelijkheid om na afl oop een een-

voudige maar lekkere zelfgemaakte 

maaltijd te nuttigen. Deze keer is 

dat een satéschotel voor slechts 

€ 6,50. Wel graag twee dagen van 

te voren opgeven op 075-6310352 

of via info@dorpshuis-westzaan.

nl. Voor in de agenda: de volgende 

Café Dansant is op zondag 12 april.

Bridgedrive
Ook is er weer de maandelijkse 

bridgedrive, op zondag 12 maart, 

aanvang 13.30 uur. De kosten zijn 

€ 6,- per koppel. Aanmelden bij 

dmschoolmeester@gmail.com of 

uiterlijk tot 12.00 uur op die dag op 

nummer 075-6310 52. 

Ruimte gezocht?
Bent u op zoek naar een ruimte voor 

uw vereniging, club of bedrijf? Dan 

kunnen wij misschien aan uw vraag 

voldoen. Op diverse dagdelen, maar 

ook op sommige avonden hebben 

wij verschillende ruimtes vrij. Een 

aantal ruimtes is standaard voor-

zien van beamer met HD-scherm. 

Informeer gerust eens vrijblijvend 

naar onze mogelijkheden. Dorps-

huis De Kwaker, JJ Allanstraat 127, 

1551 RC Westzaan, 075-6310352, 

www.dorpshuis-westzaan.nl, info@

dorpshuis-westzaan.nl, facebook.

com/DorpshuisDeKwaker.

Vervolg zie pagina 17 >>

2017 goed van start
Wie aanwezig was bij de nieuwjaarreceptie 

in het Reghthuys heeft de nieuwjaarspeeches 

van de voorzitter van Dorpscontact Jerry 

Jahn en van waarnemend voorzitter Marcel 

Haarhuis van de Westzaanse Gemeenschap 

kunnen horen. Ook verzorgde toneelvereni-

ging Herleving op een ludieke manier een 

terugblik met hoogtepunten uit 2016. 

Bent u via e-mail of persoonlijk 

bij de commissie Dorpscontact 

aangemeld, dan ontvangt u de 

notulen bij de uitnodiging van 

de volgende vergadering. Wilt u 

op de hoogte worden gehouden, 

meld u dan aan bij Ingrid Jahn, 

secretaris commissie Dorpscon-

tact Westzaan, Kerkbuurt 40, 

1551 AE Westzaan, 075-6153348 

of 06-17171793. E-mail: dorps-

contactwestzaan@kpnmail.nl
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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

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280  

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Reinoud van Mechelen cs 
spelen ‘Erbarme dich’ van Bach

Organisatie Oude Muziek brengt Reinoud Van 

Mechelen (tenor), Anna Besson (traverso), Ben-

jamin Alard (orgel en klavecimbel) en Ronan 

Kernoa (cello) met Bachs mooiste aria’s voor 

tenor en traverso.

‘Kleine parels’, zo noemt tenor Reinoud Van 

Mechelen deze aria’s uit Bachs cantates voor tenor, 

traverso en basso continuo. Van Mechelen, lieve-

lingssolist van Christie, Rousset en anderen, stelde 

het programma samen als een prelude op de pas-

sietijd, met onder andere de aria ‘Erbarme dich’ uit 

BWV 55, ‘Ach ziehe die Seele’ uit BWV 96 en enkele 

instrumentale werken zoals de ‘Partita’ voor tra-

verso.

Datum: donderdag 30 maart 

Aanvang: 20.15 uur

Toegangsprijs: € 23,-; vriend € 19,-; CJP/student 

€ 10,-. Kaartverkoop via Oude Muziek: of 

030-2329010

Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit 

een concert met kaarslicht en is na afl oop gelegen-

heid tot napraten met een drankje en een hapje.

Van 8 april tot 27 mei organiseert de Willem 

Jansen Stichting de verkoopexpositie 'De 

Zaanse Kunstsalon'. Galerie Staphorsius in 

Westzaan stelt hiervoor, evenals in 2014, de 

galerieruimte ter beschikking. 

Liefhebbers van de Zaanse beeldende kunst krij-

gen de gelegenheid om werken uit eigen bezit ter 

verkoop in te brengen of hun collectie uit te brei-

den door een werk op de expositie aan te schaf-

fen. Het aanbod zal niet alleen beperkt blijven 

tot werk van Willem en Chris Jansen. Vanzelfspre-

kend is er ook ruimte voor hun tijd- en streekge-

noten. Ook werk van hedendaagse kunstenaars 

uit de regio kan ter verkoop worden ingebracht. 

Hiermee belooft het weer een boeiende expositie 

te worden, met een breed en gevarieerd aanbod 

in verschillende stijlen en prijsklassen. 

Ook deze keer zal er weer een fullcolour-catalogus 

worden gemaakt, die in de galerie en via de web-

site beschikbaar zal zijn. Voor de inbreng zal een 

bijdrage van 10 euro per werk worden berekend. 

Bij verkoop zal 15 procent worden berekend, met 

verrekening van de genoemde bijdrage. Deze 

bijdrage wordt aangewend om de kosten van de 

verkoopexpositie te dekken én om geld bijeen te 

brengen voor de plannen rond het Chris Jansen-

jaar 2018. De stichting wil hier speciale aandacht 

aan besteden. 

Als u belangstelling 

hebt om werken ter ver-

koop in te brengen, dan 

kunt u dit bij Galerie 

Staphorsius (J.J. Allanstraat 287b, 1551 RG West-

zaan) kenbaar maken.

2018: het jaar van Chris Jansen 
In 2018 is Chris Jansen 100 jaar geleden gebo-

ren. Ter gelegenheid hiervan heeft de stichting 

het plan om een eigen biografi e over hem uit te 

geven en hiermee Chris als zelfstandig kunstschil-

der neer te zetten met een eigen palet, ontwikke-

ling en nagelaten oeuvre. Hij werd op 16 juni 1918 

in Sloten Noord-Holland als helft van een twee-

ling geboren: Christiaan Jan ‘Chris’ en Johannes 

Hendrikus ‘Joop’. Chris was geestelijk niet hele-

maal in orde. Joop zou zelfs het grootste deel van 

zijn leven in een inrichting doorbrengen. Chris en 

Joop waren het tweede en derde kind van Wil-

lem Jansen (*1892) en Anny Kerkhoff  (*1893), die 

trouwden op 22 oktober 1915 in Sloten. Hun eer-

ste kind was zoon Willem (* 1916). De geboorte 

van zoon Jan op 25 december 1935 maakte het 

gezin compleet.

Chris beschikte over een buitengewoon artistiek 

talent. Zijn vroegst bekende werk dateert van 

midden jaren dertig. Aanvankelijk trad hij in de 

voetsporen van zijn vader en leermeester, maar 

later zou hij een geheel eigen stijl ontwikkelen.

Vader Willem Jansen vond zijn artistieke funda-

ment in zijn meerjarige tekenopleiding en heeft 

als kunstenaar de beperkingen gevoeld van de 

doorlopende zorg voor zijn gezin en het werken 

(in opdracht) als broodschilder. Hij genoot zelden 

de fi nanciële steun van een mecenas, koos ervoor 

om zelf zijn werken aan de man te brengen en 

deed dit onder meer in de weinig kunstminnen-

de Zaanstreek in perioden van crisis, oorlog en 

wederopbouw. Pas in de jaren vijftig genoot hij 

echt de verdiende aandacht en aanzien. Dit was 

ook een periode waarin hij ongeremd en onbe-

zorgd zijn beste werken heeft gemaakt. 

Chris daarentegen was geestelijk beperkt en is zijn 

gehele leven de zorg van zijn ouders gebleven. 

Hierdoor heeft hij ook nimmer de druk hoeven 

ervaren van brood op de plank, de zorg voor een 

gezin en het moeten uitventen van schilderijen 

om de kost te kunnen verdienen. Deze beperking 

en omstandigheid heeft hem een ongeremdheid 

gegeven, waarbij hij zijn artistieke kwaliteiten vol-

ledig kon ontplooien.

Op bepaalde momenten werd Chris ook wel 

gezien als een betere kunstenaar dan zijn vader, 

die zijn vrij werkende zoon ook wel eens als een 

concurrent ervoer.

Zoon Chris Jansen ontwikkelde zich tot kunst-

broeder van vader Willem Jansen en samen wer-

den ze beeldbepalende, kenmerkende artistieke 

fi guren in de Zaanstreek. Op 17 juli 1961 overleed 

Chris Jansen plotseling. Een klap die vader Willem 

Jansen, tenminste in artistieke zin, niet te boven 

is gekomen. Nadien heeft hij vrijwel geen werk 

meer gemaakt.

Robbert van Kleef

Willem Jansen Stichting met 
verkoopexpositie De Zaanse Kunstsalon

Chris Jansen - Dubbele Buurt, 1950.

Chris Jansen - Polder, 1946.

Nieuwe adverteerders

Het afgelopen halfj aar heeft De Wessaner 

de volgende nieuwe adverteerders mogen 

begroeten: 

Schoonheidsinstituut Liev, De SolarStore en 

Yogastudio Tiny
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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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Spaghetti met doperwtjes 
en rauwe ham

Hoofdgerecht voor 2 personen

Bereidingstijd: 15-30 minuten

Benodigdheden:

1 sjalotje  •  1 uitgeknepen teentje knofl ook  •   thee-

lepel paprikapoeder  •  150 gram rauwe ham  •  150 

gram spaghetti  •  2 eetlepels olijfolie  •  200 gram 

doperwten (diepvries)  •  2 dl kippenbouillon  •  

4 takjes peterselie  •  3 eetlepels geraspte oude kaas 

Bereiding:

Maak het sjalotje schoon en snijd het klein. Snijd de 

rauwe ham in kleine reepjes/blokjes. Kook de spag-

hetti gaar volgens de gebruiksaanwijzing. Fruit het 

sjalotje, de paprikapoeder en de knofl ook zacht in 

de olie. Voeg de doperwtjes toe met de bouillon 

en kook de doperwtjes in een paar minuten gaar. 

Meng er de rauwe ham door. Was de peterselie en 

knip het klein. Giet de spaghetti af en meng dit 

door het doperwtenmengsel. Schep er de peterse-

lie door. Strooi de oude kaas erover.Lekker met een 

frisse salade.

Je kan niet iedere dag uitgebreid kokkerellen. Dus gaan we deze maand maar eens voor supersimpel! 

Dat is ook wel eens prettig. Weinig tijd, laat thuis, even een snelle hap maar toch erg lekker! 

Dit doen wij door ons te onderscheiden op 

zowel sportief als sociaal vlak. Dat resulteert in 

een bloeiende vereniging van circa 250 leden en 

donateurs, die zowel prestatiegericht als recre-

atief willen sporten. Op sociaal vlak werken we 

samen met scholen en bedrijven, organiseren we 

veel jeugd- en seniorenactiviteiten om de bin-

ding met onze leden, vrijwilligers, sponsors en 

de gemeenschap uit Westzaan en Assendelft te 

behouden.

Maar we moeten niet alleen terug kijken. Als 

je 100 jaar wordt, is dat ook een moment om 

vooruit te kijken. Misschien moet je wel nieuwe 

wegen inslaan, zaken anders aanpakken, omdat 

de omgeving waarin je sport sterk veranderd is. 

En dat gaat alleen maar door. Maar eerst gaan we 

feest vieren en proberen we er een fantastisch 

jubileumjaar van te maken. Om te beginnen met 

een veiling om de vele activiteiten te fi nancieren. 

Jubileumjaar
Wij willen het 100-jarig jubileum niet zomaar aan 

ons voorbij laten gaan. Ons idee is om geduren-

de het jubileumjaar verschillende activiteiten te 

organiseren voor onze leden en de gemeenschap 

van Westzaan en Assendelft, om er zo een onver-

getelijk jaar van te maken. Een greep uit deze acti-

viteiten: een nieuwjaarsborrel, receptie 100-jarig 

bestaan, reünie met beeld- en fi lmmateriaal, een 

200 pagina’s dik jubileumboek, naar het zwembad 

met de jeugd, drie dagen feest op ons terrein met 

toernooien, bands en diners, boottocht en fi ets-

tocht, toneelstuk, klaverjastoernooi, kerstgala en 

nog veel meer.

Sponsoractiviteiten
In de aanloop naar het jubileumjaar organiseren wij 

verschillende sponsoractiviteiten ten bate van de 

bekostiging van alle jubileumactiviteiten. Zo zal de 

jeugd zich inzetten voor de verkoop van bloembol-

len en zullen zij deelnemen aan een sponsorloop. 

Ook willen wij op andere manieren inkomsten ver-

werven: door middel van een loterij, een scheurka-

lender en een veiling. 

Uitnodiging veiling
Op 31 maart om 20.00 in het Roda-clubgebouw 

aan Torenstraat 6 te Westzaan. In navolging van de 

succesvolle veiling in 2012 willen we u ook dit keer 

van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze 

feestelijke avond. In de komende weken willen wij 

circa 60 kavels binnenhalen, die we op de betref-

fende avond zullen veilen. De kavels zullen weer 

zeer divers, ludiek en aantrekkelijk zijn en worden 

op de bewuste avond onder leiding van een vei-

lingmeester aangeboden. De opbrengsten komen 

direct ten goede aan het jubileumjaar, wij vinden 

het echter ook van maatschappelijk belang om 

een goed doel te koppelen aan deze veiling. We 

willen tien procent van de opbrengst doneren 

aan het Jeugdsportfonds. Zie www.jeugdsport-

fonds.nl. Het Jeugdsportfonds stelt ouders die 

dat nodig hebben fi nancieel in staat om hun kin-

deren aan een sport deel te laten nemen. 

Inbrengen kavels
Om van de veiling een succes te maken, hebben 

wij alle steun nodig van leden en van niet-leden. 

De afgelopen decennia zijn nagenoeg van iedere 

Westzaanse familie wel (groot)ouders of kinderen 

die bij ons gesport hebben. Roda behoorde mid-

den vorige eeuw tot de tien grootste en hoogst 

spelende korfbalverenigingen van Nederland. 

Wat Volendam is voor het voetbal is Roda voor het 

korfbal. Van de dorpen tot 10.000 inwoners heeft 

Westzaan nog steeds een van de hoogst spelende 

verenigingen binnen haar dorpsgrenzen.

Wij hopen van harte, dat u een artikel of product 

beschikbaar wilt stellen voor deze veiling. Natuur-

lijk is het ook mogelijk om op een andere manier 

uw steun te laten blijken. De kavels kunt u inbren-

gen bij Bernlef Knossen( bknossen@gmail.com) of 

Dick Smit (t.smit31@kpnplanet.nl). Op de website 

www.wkvroda.nl vindt u ook een overzicht van 

de kavels die al zijn ingebracht. Wij hopen op uw 

betrokkenheid!

Bestuur en Jubileum commissie WKV Roda,

Age Knossen

Roda 100 jaar: ook moment om vooruit te kijken

Weetje:

Rauwe ham is rauw in die 

zin dat ze niet gekookt is, 

in tegenstelling tot gekook-

te ham. Rauwe ham kan 

op verschillende manieren 

worden geconserveerd maar meestal wordt een 

combinatie van drogen en zouten toegepast. De 

beste soorten, zoals parmaham, serrano ham en 

de Amerikaanse country-ham, kunnen meer dan 

een jaar gerijpt zijn. Rauwe ham kan ook worden 

gerookt, waardoor het droog- en rijpingsproces kan 

worden bekort, zoals bij Ardennerham. Al deze pro-

cessen, koken, zouten, drogen, roken en rijpen, zijn 

in de eerste plaats bedoeld ter conservering maar 

verbeteren ook de smaak.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

In het jaar 2018 bestaat de Westzaanse korfbalvereniging Roda 

100 jaar. WKV Roda vervult als vereniging een bijzondere rol binnen 

de Westzaanse gemeenschap en de Zaanstreek. 

Ontmoet en discussieer mee
De volgende vergadering van Dorpscontact 

staat gepland op maandag 6 maart van 20.00 

Vervolg van pagina 13 >> tot 22.00 uur in het Reghthuys. Alle inwoners van 

Westzaan zijn hiervoor uitgenodigd en de koffi  e 

met de inmiddels befaamde appeltaart en tulband 

van Ingrid Jahn staan voor u klaar. Directeur Eric 

Nijman van de Penitentiaire Inrichting is te gast en 

zal verslag doen van de huidige situatie. Door het 

bezoeken van de vergadering bent u op de hoog-

te van wat er gaande is in uw dorp en ontmoet u 

dorpsgenoten.

Carla van den Puttelaar
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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

Hatha Yoga & H-Yoga 
(H-Yoga is speciaal voor  

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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Voor een goed gesprek is dit moment, 

laat in de middag, echter beter 

geschikt. Aan een van de in de winkel 

aanwezige tafeltjes bespreken we het 

assortiment. Brood, koek, beschuit en 

banket zijn natuurlijk aanwezig, verder 

gebak en bonbons, maar ook hartige 

zaken als kaasbroodjes, croissants en 

saucijzenbroodjes. De huidige trend 

is dat men steeds meer speciale en 

versgebakken ambachtelijke brood-

soorten gaat ontdekken. Ook Michael 

en Ilonka spelen hierop in en passen 

het assortiment steeds aan. Alleen al 

hun broodassortiment, dat heel natu-

rel is en zonder toevoegingen wordt 

gebakken, is steeds belangrijker aan 

het worden. De vraag ernaar neemt 

duidelijk toe, en inmiddels komen ook 

klanten uit Zaandam en Assendelft 

hiernaartoe.

Het assortiment omvat zo’n 25 soor-

ten, zoals spelt, rogge en desem-

broden als Oberländer en Duits 

volkoren en maisbrood. Ook bij koek 

en beschuit is een grote variatie aan-

wezig. Als Michael mij de soorten 

opnoemt, duizelt het mij in de oren. 

Wanneer hij bij de koeksoorten het 

Westzanertje opnoemt, vraag ik hem 

naar de oorsprong en de samenstel-

ling ervan. ‘Dat is een koeksoort die 

we ontwikkeld hebben op verzoek 

van de Westzaanse toneelvereni-

ging Herleving’ vertelt hij. ‘Het bevat 

amandelspijs, framboos, amandelen 

en appeltaartdeeg en is sinds de intro-

ductie in Westzaan een groot succes.’

Ilonka wijst mij er nog op dat op aan-

vraag (verjaardags-)taarten met een 

persoonlijke touch gemaakt worden, 

vanaf 9,95 euro tot 29,95 euro voor 

een werkelijk heel grote.

Terwijl ik dit alles noteer, zorgt Ilonka 

voor cappuccino’s die we met een 

overheerlijk bitterkoekje erbij drin-

ken aan een van de gezellige tafeltjes. 

Ook langsfi etsende klanten maken 

Michael Verhagen, 
de ambachtelijke bakker
Als ik op vrijdagmiddag bij Michael en zijn vrouw Ilonka de bakkers-

winkel binnenstap, valt mij meteen hun grote assortiment op. Als ik 

hierover begin, zeggen ze me dat een groot deel van hun voorraad al 

weer verkocht is. ‘Dan moet je morgen ochtend komen, als de winkel 

weer aangevuld is voor het weekend,’ zegt Michael. Dat lijkt mij een goed 

plan, want ook voor de foto’s is een goedgevulde winkel belangrijk.

veelvuldig gebruik van deze tafeltjes, 

om verse jus of biologische sappen te 

drinken, waarbij vaak ook van de ove-

rige delicatessen genoten wordt.

Veel klein gebak, koekjes, kaasbrood-

jes en saucijzenbroodjes worden in 

de loop van de dag vers in de hier 

aanwezige oven gebakken. Het grote 

brood wordt in de bakkerij van het 

Amsterdamse fi liaal van Michael in de 

Utrechtsestraat gebakken en dagelijks 

vers aangevoerd. Als ik daarna zeg dat 

dit interview en de publicatie hiervan 

in de Wessaner een uitgelezen kans 

is om een nieuw artikel in het assorti-

ment te promoten, opper ik een pizza. 

Michael en Ilonka wilden al langer 

het pittige assortiment uitbreiden en 

zien hier ook wel wat in. Ik beloof om 

de volgende ochtend langs te komen 

voor foto’s en een demonstratie van 

een pizza zoals mijn vrouw Rie die 

thuis maakt. De basis van een goede 

pizza is natuurlijk de tomatensaus. 

Mijn vrouw heeft het maken daarvan 

tijdens een vakantie in Italië in Tosca-

ne geleerd van de oma van onze buur-

kinderen. We hebben aan de versie 

met mozzarella, ham en verse tomaat 

de naam ‘Pizza Maria’ gegeven. 

Dus, beste Westzaners opgelet, bin-

nenkort kunt u bij bakkerij Verhagen 

deze pizza bestellen en proeven. Lukt 

het niet om de pizza in de winkel op te 

halen, dan kan de mogelijkheid om te 

bezorgen worden besproken. U hoeft 

de pizza thuis alleen nog maar even in 

de oven op 200 graden op te warmen. 

Eet smakelijk! Voor bestellingen: 075-

6284041.

Rolf Stigter

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

Ilonka en Michael Verhagen. Foto: Fred Eerenberg.

In de Grote Kerk is tot 20 april 

een tentoonstelling te zien van 

schilderijen van Henk Pieter-

sma, werkzaam en woonachtig 

in Leeuwarden.

De lijdensgeschiedenis van Jezus 

inspireert al eeuwenlang talloze kun-

stenaars. Ook de Friese beeldend 

kunstenaar Henk Pietersma plaatste 

zich voor de uitdaging om rond het 

tribunaal en de executie van Jezus een 

serie schilderijen te maken. Hij koos 

ervoor de gebeurtenissen te zien van-

uit de direct betrokkenen, zoals Petrus, 

Kajafas, Judas, Pilatus en Maria Magda-

lena. Het samenhangende thema van 

de werken is ‘waar was jij…, een passie’. 

Pietersma schilderde aangrijpende epi-

sodes uit deze lijdensgeschiedenis. Met 

zijn kenmerkende 

stijl, waarin fi gura-

tie en abstractie op 

een boeiende wijze 

worden gekoppeld 

aan vaak kleurrijke 

schilderijen, stelt Pie-

tersma als leidend 

motief de vraag: ‘Als 

ik in die tijd zou heb-

ben geleefd, en als ik 

in de buurt zou zijn 

geweest, wat zou ik 

dan hebben gedaan? 

Met wie had ik mij vereenzelvigd?’ De 

gebeurtenissen rond verraad, bedrog, 

angst, machtsmisbruik en marteling 

komen op deze wijze heel dichtbij. Bij 

elk van de werken schreef Pietersma 

een korte mijmering in poëzievorm 

als brug tussen de oorspronkelijke 

geschiedenis uit de Bijbel en de schil-

derijen. In de tentoonstelling in West-

zaan zijn van de complete serie (52) een 

twintigtal werken te zien.

Afbeeldingen van de complete serie 

schilderijen zijn bijeengebracht in een 

boek met de titel ‘Waar was jij…, een 

passie’, een uitgave van Royal Jong-

bloed in Heerenveen. In dit boek zijn 

ook de tekstuele mijmeringen in dicht-

vorm te vinden. Het boek is tijdens de 

tentoonstelling te verkrijgen.

Van 2006 tot 2011 maakte Pietersma bij 

elk van de 150 psalmen een schilderij 

met daarbij een poëtische mijmering. 

Ook deze schilderijen zijn gebundeld 

in een uitgave van Royal Jongbloed in 

Heerenveen: ‘De goedheid op mijn 

tong gelegd, een psalter’. Momenteel 

werkt Pietersma aan een serie rond de 

Latijnse mis.

Henk Pietersma (1944) volgde zijn 

opleiding aan de opleiding voor beel-

dende kunsten aan de Minerva Aca-

demie te Groningen. Na afronding 

van zijn studie ontving hij een beurs 

voor een jaar studie in Madrid. Hij 

gaf tot in 2005 les aan de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden, afdeling 

lerarenopleiding Kunst en Vormge-

ving. Henk Pietersma woont en werkt 

in Leeuwarden.

De openingstijden van de tentoon-

stelling ‘Waar was jij…, een passie’: 

zaterdag 25 februari, 4 maart, 11 

maart, 18 maart en 25 maart van 

14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van 

harte welkom in de Grote Kerk. Voor 

meer informatie: 06-27191313, www.

henkpietersma.nl.

Ria Knossen

Tentoonstelling Henk Pietersma in Grote Kerk
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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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D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
INGRID

Dit is geen prijspuzzel. U kunt 

de oplossing dus niet inzenden. 

De oplossing vindt u in het vol-

gende nummer van De Wessaner.

De uitslag van het kerstkruiswoordraadsel is: AISIE LIDDERE. Door een klein foutje in de puzzel kwam er 

AISIE LIDDORE uit. Beide oplossingen zijn goed gerekend. De winnaar is: Hanna Jacobs, Oranjeboomstraat 

4, 1551 BJ Westzaan. Gijs van Schaik Noordeinde 7, 1521 PA Wormerveer heeft de meeste punten behaald 

met de letterwaardepuzzel. Zijn oplossing is als volgt: Kledingstuk: PIJ (9 punten), Schaakterm: PAT (15 pun-

ten), Insect: HAFT (17 punten), Zoogdier: TALPA (24 punten) Vrucht/groente: PATAAT (30 punten), Werkwoord: 

STAPPEN (31 punten), Lichaamsdeel: LUCHTPIJP (36 punten). In totaal 162 punten. Beide winnaars hebben en 

cadeaubon ontvangen.

De oplossing van de beroependoorloper van Peter in het januarinummer is: 6 horizontaal: PARAGNOST + 

OBER + PAUS, 9 verticaal: OOGARTS + BOER
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Zet de letters in de blauwe vakjes achter elkaar en je krijgt de vroegere spotnaam voor de kinderbijslag.

Horizontaal: 1. insect, dagblad, dik stuk hout, klaar, onderwijsinrichting, 2. ademhalingsorganen, emmer, plaats in de 

Zaanstreek, 3. voormalig eiland, verdieping, omwentelen, afsluitmiddel, muzieknoot, 4. tennisterm, vrije verdediger bij 

voetbal, dichtbij (Eng.), gaap, daar, 5, snavel, basisbeweging bij ballet, onontwikkeld insect, echte, 6. Turkse havenplaats, 

grondsoort, snelheid minderen, Rooms Katholiek (afk.), ontwerp, 7. getijde, belofte, haarknoedel, omsluitend bouwsel, 

voor de middag (afk.), van boven (afk.), 8. Franse rivier, kunstwerk, ingenieur (afk.), Amerikaanse staat, sprekende vogel, 

9. jongensnaam, dicht bij elkaar, water in Friesland, meisjesnaam, afwezig, 10. boomschors, Europese dwergstaat, plomp, 

kraaiachtige, een (Eng.), 11. deel van een boom, boerenbezit, aanwijzend voornaamwoord, onder andere (afk.), indien, 

bindmiddel, 12. ladder, algemeen bekend, Rijksgrens (afk.), haven in Marokko, slaghout, 13. eerste vrouw, roos, errore 

excepto (afk.), landcode van IJsland, hongergevoel, benzinemerk, 14. keukengerei, fossiele schelp, Sine die (afk.), vrouw die 

vijftig wordt, tot en met (afk.).

Verticaal: 1. Zaans woord voor windje, vogel, bijwoord, 2. Belgische prins, hoofddeksel, raad van arbeid (afk.), 3. vloeibare 

schrijfstof, werelddeel, lokmiddel, 4. zoogdiertje, atletiekonderdeel, per persoon (afk.), 5. geschreeuw, dobberen, dieren-

geluid, 6. homp, bewaarmethode voor vis, beelden in de slaap, 7. bevlieging, fi nanciële term, hoewel, maak tam, 8. emmer, 

God van de liefde, bar, weduwe van Lennon, 9. wrede heerser, vervoermiddel, dansen, 10. benaming voor gezicht, druppel 

oogvocht, dans, 11. hoofdstad van Sicilië, expositieruimte, 12. deel van een kachel, plaats in Drenthe, binnenhalen van een 

gewas, 13. brandresten, aldaar, de (Fr.), arcade, dokter, 14. vis, soort jas, eigenschap, 15. deel van een schip, lichaamsdeel, 

vrucht, 16. fl oppy disk (afk.), moed, malle vent, pygmeeënvolk, 17. roofdier, christelijk feest, drank, 18. ivoor, dikke rook, spre-

kende vogel, gigabyte (afk.), Franse nv, 19. eventjes, vogels, grenzend, 20. aandachtig kijken, zuivelproduct, jongensnaam.

Naar de barbier 
in Westzaan
Wie kent ze niet, de western 

fi lms waarin de sheriff  glad-

geschoren de barbershop 

uitstapt en vervolgens een 

veedief te grazen neemt. Dat 

laatste zal in Westzaan niet 

gauw gebeuren maar vanaf 4 

maart kun je bij HH Kappers in 

het dorp wel, ouderwets of met 

hedendaagse hipheid, geknipt 

en geschoren worden. 

Wie wil, krijgt er een glas whiskey 

bij. Want zo ging dat ook in het Wil-

de Westen. Anne-Marie Koelemij-

Hooijschuur zwaait de scepter over 

de speciale mannenhoek die bij HH 

Kappers wordt ingericht.

Waarom deze overstap naar old 

school? Anne-Marie: ‘Wij denken dat 

er behoefte is aan een zekere nostal-

gie in het kappersvak. HH Kappers 

is in staat om dat te combineren 

met het knippen van heel hippe, 

super strakke coupes.’ Scheren met 

de kwast en het mes is toch al lang 

verleden tijd? Anne-Marie: ‘Integen-

deel. Het is de aanhoudende trend. 

Ik heb daarom in Amsterdam aan de 

Barberschool een speciale opleiding 

barbier gevolgd. Je leert daar het 

traditionele, ambachtelijke scheren 

met de kwast en het scheermes. 

Maar ook het trimmen en groomen 

van de baard. Ik ben zo de eerste 

vrouwelijke barbier in Westzaan en 

de hele Zaanstreek geworden.’

Knippen en scheren met een stoer 

tintje dus? Anne-Marie: ‘Zeker, maar 

er is ook een softe kant. De heren die 

zich bij ons laten behandelen krijgen 

ook een nabehandeling met warme 

doeken en aftershave. En speci-

ale aandacht. Een praatje natuurlijk, 

maar ook een lekkere bak koffi  e. Of 

een glas whiskey.’ 

De opening van de barbershop is 

op zaterdag 4 maart van 15.00 tot 

18.00 uur.

HH Kappers, Kerkbuurt 60, 

075-6287866, www.hhkappers.nl
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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

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

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
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K E R K D I E N S T E N

Edmund Burke zei eens: 

‘Bijgeloof is de religie van 

de zwakke geesten.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning in 

Koog a/d Zaan

 5 mrt  10.00 uur ds. Jaap Brusewitz, leden van 

de Koger Kerk komen op bezoek

 12 mrt  10.00 uur open liturgiegroep, 

thema ‘bidden’

 19 mrt 10.00 uur Hans Fronscek

 26 mrt 10.00 uur nog onbekend

Elke eerste woensdag van de maand van 

20.00-21.30 uur praten we over Bijbelteksten 

die we zelf het bespreken waard vinden, om 

wat voor reden dan ook. Neem een bijbel mee, 

zodat je mee kunt lezen. Niet gehinderd door 

enige theologische kennis, verkennen wij met 

elkaar wat er nou eigenlijk staat, hoe je het kunt 

opvatten, wat je er in aanspreekt of juist niet. 

De gesprekken zijn bijzonder inspirerend. 

Ook zin om te komen? Dat kan nog op 1 maart, 

5 april en 3 mei.   

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middagdiensten worden gehouden in 

Beverwijk, Meerstraat 62, tenzij anders vermeld.

 5 mrt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 8 mrt  biddag voor gewas en arbeid

  15.30 en 19.30 uur ds. L.J. Koopman 

  Beide diensten zijn in Westzaan.

 12 mrt   10.00 en 16.00 uur 

ds. H.H. De Haan, Zaamslag

 19 mrt   Voorbereiding voor het Heilig 

Avondmaal.

  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 26 mrt  Viering van het Heilig Avondmaal.

  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 1 mrt 19.30 uur ds. A. Verschuure

 5 mrt  10.00 uur leesdienst en 19.00 uur 

ds. G. J.N. Moens

 12 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 15 mrt  Biddag 

  15.00 en 19.30 uur ds. S.W. Janse

 19 mrt   10.00 uur leesdienst en 

15.30 uur ds. W. A. Zondag

 26 mrt   10.00 en 15.30 uur leesdienst

  19.30 uur ds. P. Mulder

Protestantse Gemeente Westzaan
 5 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 12 mrt  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 19 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 26 mrt  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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 maart 2017 sturen naar De Kersen-

boomstraat 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 

29 maart 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.

Acquisiteur gezocht
Na het vertrek van Dick Schoolmeester 

is het bestuur van De Wessaner op zoek 

naar iemand die ondernemers in en rond 

Westzaan wil benaderen met het verzoek 

om te gaan adverteren. 

Informatie: jan.steijn@tiscali.nl
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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


