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‘Als het donker is, zie ik 
de lichtpuntjes pas.’

Winterbanden, 
winterjas, 
winterfair, 
winterverlichting, 
wintertroost,
winterslaap

Gezelligheid en intimiteit met

vrienden en familie maakten de

decembermaand extra feestelijk 

voor mij. Samen en met elkaar. 

Ik had het allemaal nog wel even

willen voortzetten en vasthouden, 

maar de tijd gaat verder. Alle fees-

telijkheden, verwennerijtjes en

nieuwjaarsrecepties zijn achter de

rug en januari is volop begonnen.

Als kind vond ik deze maand al een

saaie maand. De gezellige kerst-

verlichting verdwijnt langzamer-

hand en dat terwijl er nog donker-

te genoeg over is, zou je zeggen.

Dat heb ik altijd jammer en on-

nodig gevonden. Waarom zo hard

voor onszelf? Waarom mogen we

daar in januari opeens niet meer 

van genieten? De feestdagen zijn 

weliswaar voorbij, de winter nog

lang niet. Misschien is het daarom

beter om over te gaan op winter-

verlichting in plaats van het saaie

niks in deze saaie wintermaand. Ik 

stel dus voor dat we de kerstman-

nen en sterren opruimen, maar 

de sfeerlichtjes nog even laten

hangen tot... Tot we de geborgen-

heid ervan minder nodig hebben? 

Ik schat minstens tot half febru-

ari. Pas dan komt de lente immers

weer in zicht!   

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner

Op woensdag 14 december is 

door de Wester Apotheek uit Wes-

terwatering (Zaandam) plechtig 

een AED-apparaat overhandigd 

aan het bestuur van de EHBO-

Westzaan. 

Dr. Vink van de huisartsenpraktijk 

Westzaan, waar ook een servicepunt 

van de apotheek gevestigd is, heeft 

hierin prima bemiddeld. Het is de 

bedoeling dat het AED-apparaat in 

een buitenkast komt te hangen bij 

Fysiotherapie Houtman, Zuideinde 

120. Hierdoor zijn er in Westzaan 

dag en nacht twee AED-apparaten 

beschikbaar. De andere hangt bij Lam-

bert Melisz. Dat kan levens redden.

Helaas zijn de fi nanciële middelen 

voor de buitenkast nog onvoldoen-

de. Daarom vragen wij u nogmaals 

om een bijdrage over te maken naar 

AED-apparaat voor Westzaan-Zuid 

overhandigd

NL36 RABO 0370160622 t.n.v. EHBO 

Westzaan. Onder vermelding van 

AED-kast. Ook staat op de bar in De 

Kwaker een potje waar u een gift in 

kwijt kunt. Totdat wij de nodige fi nan-

ciële middelen hebben ingezameld 

V.l.n.r.: Voorzitter EHBO Westzaan Ton Spijker, secretaris Jan van der Blom, verbandmeester Bert 

Berends, eigenaar Westerapotheek Gerrit-Jan Dannijs, Dr. Vink, huisartsenpraktijk Westzaan.

zal het AED-apparaat 

bij Fysiotherapie Hout-

man binnen staan en 

tijdens openingstijden 

bereikbaar zijn.

Fred Eerenberg

De gezellige kerstmarkt op 10 de-

cember werd goed bezocht. Alle 

exposanten waren zeer tevreden. 

De bezoekers roemden de sfeer 

die weer als vanouds was. Het re-

sultaat was dan ook fraai. 

Het was de bedoeling mee te liften 

op de wensenactie met kaartjes van 

de Westzaanse Winter Fair, maar het 

aantal inzendingen daarop was te 

laag om daar passende doelen uit 

te selecteren. Daarom is door de 

commissie een tweetal doelen vast-

gesteld, die ook dicht bij de sociale 

omgeving van Westzaan passen.

Het waren Stichting Present, die 

mensen helpt die in sociale of 

fi nanciële nood zijn geraakt. En de 

Trefpuntgroep van Ineke Hilger-

som, die mensen met een verslaving 

helpt weer de goede koers te vin-

Kerstmarkt Grote Kerk 2016 succesvol

den. Beiden konden we namens de 

Kerstmarkt een cheque van € 640,- 

overhandigen.

Peter Huisman 

Marianne Westrik van Stichting Present en Ineke Hilgersom van de Trefpuntgroep 

ontvangen de cheque van Herman Veldhuizen en Peter Huisman van de Kerstmarkt.
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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
Licht gerookte runderentrecôte met 

gemarineerde bospaddenstoelen
•

Gemarineerde visspies van roodbaars, zalm en gamba, 
geserveerd met duizend eilanden dressing

of
Hertensukade met rode kool en aardappelpuree

•
Stoofperenbavarois 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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Altijd is haar man Gerrit (71) de geïnterviewde 

en vandaar dat Marga Kimsma (70, Kerkbuurt 

11) verbaasd reageert als ik juist haar vraag 

voor deze rubriek. Het verhaal hoe een Lim-

burgse zich thuis is gaan voelen in Westzaan.

Wat doen jij en je man?
Ik doe niks. En Gerrit is arts en fi losoof. Hij is in 1976 

met een vriend als huisarts een gezondheidscen-

trum begonnen in het Westzijderveld toen alles daar 

nog een kale vlakte was. Een jaar of tien geleden is 

hij naar een groepspraktijk in Rooswijk gegaan. Hij 

komt altijd fl uitend terug uit zijn werk. Het grootste 

deel van zijn praktijk is toen met hem meegegaan en 

veel kent hij al van baby af aan. Van minder werken 

is nog niets terechtgekomen. Hij geeft daarnaast 

gastcolleges in Nijmegen, hij publiceert veel en 

geeft overal lezingen. Hij heeft ook enkele boeken 

geschreven, primair als fi losoof.

Hoe heb je hem leren kennen?
Ik kom uit Terwinselen, een heel klein dorpje ten 

westen van Kerkrade. Mijn vader was daar (boven-

gronds) ingenieur in de staats-

mijn Wilhelmina. Ik was enig 

kind. Heel verwend en kreeg 

heel veel aandacht. We woon-

den in een gesloten gemeen-

schap waar alles om de mijn 

draaide. Ik heb in Kerkrade de middelbare meisjes-

school gedaan. Mijn vader wilde eigenlijk dat dat ene 

kind dat hij had mijnbouwkunde zou gaan studeren, 

maar ik wilde verpleegster worden. We hadden een 

deal gemaakt. Wanneer ik in Maastricht bij de non-

nen mijn diploma voor verpleegster van het Zilveren 

Kruis zou halen, dan mocht ik naar Amsterdam. En 

dat was toen alsof je naar Honolulu ging hè, zo ver 

weg. Ik wilde… avontuur! Ik haalde vlekkeloos dat 

diploma. Ik zat daar bij de congregatie van de zus-

ters van Onder de Bogen. Via hun netwerk kon ik 

naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Dat was in 1963 zo ongeveer. Ik was nooit eerder in 

Amsterdam geweest, stapte alleen op de trein met 

alleen maar een koff ertje bij me. Bij het Centraal 

Station vroeg ik gewoon aan zo’n chauff eur naar 

het OLVG. Heel bovenin dat ziekenhuis kreeg ik een 

piepklein kamertje, met alleen een kaal bed en een 

nachtkastje. Nou goed. Ik had al snel vriendinnen. 

Als ik de volgende dag vrij had gingen we ’s nachts 

stappen. Ik houd van dansen en uitgaan en plezier, 

dat zat in mijn genen. Geweldig leuk leven was dat! 

Gerrit leerde ik bij toeval kennen via een vriendin. Ik 

gaf hem beleefd een hand en zei wie ik was. Gerrit 

bekeek mij eens en op de een of andere manier zag 

hij wel wat in mij. Maar een jongen met een baard 

die nooit uitging daar zag ik niet zoveel in. Maar 

we gingen met zijn vieren uit. Dat hield in dat we ’s 

avonds op straat en door het park liepen te conver-

seren. De hele tijd. Je ging nergens naar binnen. Ik 

hing van biertjes en uitgaan aan mekaar. Gerrit was 

anders. Hij had de hele wereld op zijn schouders en 

hij dacht altijd. Hij studeerde ’s ochtends medicijnen, 

’s middags fi losofi e en ’s avonds mo Russisch, omdat 

hij die fi losofen in hun eigen taal wilde lezen. Daar-

bij kon hij geen meisje gebruiken. Ik vond dat prima. 

Nog altijd is er een groot verschil tussen ons, maar 

toen was dat extreem groot. Ik zat niet te wachten op 

een Fries met een baard. Na een week belde hij op en 

‘ik liet hem toch niet uit zijn hoofd’. Maar we bleven 

afspreken en we groeiden toch wel naar elkaar toe. 

Ik vond hem toch ook heel bijzonder. Ik had de eed 

voor verpleegster al afgelegd dus ik zal iets van 21, 

22 geweest zijn. 

Schrokken je ouders van jouw keuze?
Ik vertelde thuis dat ik een vriend had. Een jongen 

uit Leeuwarden met een baard. Hij was de jongste 

van vijf kinderen en streng gereformeerd. Dus dat 

was: twee geloven op een kussen, daar rust de dui-

vel tussen. Mijn vader was heel rustig en die was heel 

wijs. Dus die bekeek hem eens 

en zei later: ‘Margootje, moet je 

goed luisteren. Dit is een goeie 

jongen, alleen je moet je reali-

seren dat als je met hem verder 

gaat hij altijd zal blijven stude-

ren. Zijn leven lang. Dat moet je nu 

weten en later niet zeuren.’ Daar 

heb ik me altijd aan gehouden. En 

dat is nog altijd het geval. Als je hier 

’s avonds langsgaat zie je hierbo-

ven licht branden. Dan studeert hij. 

En zit ik hier beneden altijd alleen. 

En dat Limburgse meisje 
ging ook mee naar 
Leeuwarden.
Ik kwam daar in een compléét 

andere wereld. Vader en moeder 

hadden een zaak voor vlees- en 

zuivelproducten. Zij moesten vijf 

kinderen opvoeden, die allemaal 

gingen studeren en van alles en 

nog wat deden. Kwam ik daar als 

hittepetit. Heel mager. Heel bij-

zondere kleren aan. Maar wij keken 

elkaar eens aan en dat klikte tot en 

met. De broers en zussen accep-

teerden mij ook, dus dat ging heel 

goed. Maar die gereformeerde 

kerk… Buiten die dominee op de 

preekstoel kon ik verder niets zien. 

Kreeg je van moeder aan het begin 

van de preek een pepermuntje. 

Toch was het allemaal enig! We gingen trouwen. Die 

hele Friese familie kwam naar Limburg, in een klein 

kapelletje bij meneer pastoor. Dat was voor hun ook 

sightseeing. Mijn vader en moeder regelden die 

hele bruiloft. In Friesland is het: doe maar gewoon. 

Bij ons is het: hoe meer goud er blinkt hoe beter. Ik 

wilde uit mijn ouderlijk huis trouwen en mijn vader 

gaf mij weg. Hij huurde voor de familie een hotel en 

zo ging dat. 

Waar zijn jullie gaan wonen?
Eerst in de Bijlmermeer, daarna in een groot huis met 

een tuin aan het water in Muiderberg. Gerrit was 

klaar met medicijnen en deed nog de staart fi losofi e. 

Maar voor die huisartsenpraktijk in het Westzijder-

veld en de colleges fi losofi e en ethiek die hij gaf in de 

VU moest hij daar in de buurt gaan wonen. Ik zat daar 

niet op te wachten. Maar goed. Nienke was vier en ik 

was hoogzwanger van Maeike (1981) toen we in dit 

huis gingen wonen. Gerrit was er helemaal verrukt 

van, omdat het een oud Zaans huis was (het was een 

bouwval) en ronde ramen had. Ik dacht: nou, een-

twee-drie in godsnaam. Maar de mensen om ons 

heen zagen Gerrit met de baard en mij hoogzwan-

ger en met een Limburgs accent. Ik was een buiten-

beentje. Maar nu vind ik het hier zo geweldig dat ik 

hier nooit meer weg wil. 

IN DE SCHIJNWERPER

Marga Kimsma: ‘46 jaar met 

een Friese jongen met een baard’

‘Mij zit dansen in 
het bloed, net als 

de carnaval’ Vervolg zie pagina 13 >>
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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

De roerdomp 
hoempt in het riet

De roerdomp (Botaurus stellaris), die 

ook wel 'rietreiger' wordt genoemd, is 

al eeuwenlang een vaste broedvogel 

in de Zaanstreek, zo blijkt uit jachtver-

slagen uit de 15de eeuw. Onze water- 

en rietrijke veenweidegebieden, met 

steeds meer ruigten, bieden deze 

reiger een uniek faunabolwerk. Hier 

zijn we als vogelaars uiterst trots en 

zuinig op. Maar de laatste jaren mis 

ik het karakteristieke geluid van deze 

misthoorn, het bijzondere hoemp-

geluid. Vanuit mijn slaapkamer in 

De Prinsenhofstraat hoorde ik in het 

vroege voorjaar regelmatig een man-

netje naar de vrouwtjes roepen. Ik 

ben hier! Ik ben hier! De meeste kans 

dat ik ze hoorde was bij zonsopkomst 

of -ondergang. 

Vorig voorjaar heb ik de schuwe 

broedvogel in het Guisveld tijdens 

het Lopen over Water van Staatsbos-

beheer nog kunnen bewonderen. 

Na hevig ‘gehoemp’ steeg hij recht 

voor me op. Ik schrok wel eventjes. 

Hij maakt veel lawaai en is best groot, 

maar iets kleiner dan een blauwe rei-

ger. 

De roerdomp staat graag voor paal als 

je hem probeert te benaderen. Door 

zijn perfecte camoufl agekleed en het 

stokstijf kunnen staan, met de snavel 

recht omhoog, valt hij voor ons oog 

niet makkelijk te spotten. De vogels 

kunnen zich uitstekend verbergen en 

leven tussen de rietstengels in zeer 

moerassige stukken van ons veen-

moerasgebied, waar je niet makkelijk 

kunt rondstruinen. Te zompig. Het 

waterpeil mag niet te veel schomme-

len en dat doet het nauwelijks in onze 

Westzaanse polders. De omstan-

digheden zijn hier veelal gunstig te 

noemen. De afwisseling van grotere 

en kleinere percelen, met gemaaide, 

overjarige rietlanden die minimaal 

0,1 tot 0,5 hectare groot zijn, is ideaal. 

Het helpt als er in de buurt wat dieper 

en open water is zoals de Gouw of de 

Reef. Als er dan ook nog voldoende 

voedselaanbod is van kleine zoog-

dieren als veldmuizen, spitsmuizen, 

noordse woelmuizen en amfi bieën, 

dan gaat het helemaal goed. 

In de hele Zaansteek broeden zo’n 

5 tot 9 broedparen (bron Natuur-

atlas van de Zaanstreek), bijna alle 

in onze polder Westzaan. Sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw is 

het helaas wat stiller geworden. Ver-

mesting en verdroging eisten hun tol. 

Gelukkig veren de aantallen broed-

vogels de laatste 25 jaar weer wat 

op, mede dankzij het zachte winter-

weer van de afgelopen jaren, natuur-

ontwikkelingsprojecten, een hogere 

waterstand en aangepast maaibeheer 

door Staatsbosbeheer. Ik verwacht 

dan ook dat het aantal roerdompen 

in de nabije toekomst zal stijgen. Een 

geruststellende gedachte.

Het mysterieus geluid van deze vogel zal menig Zaankanter wel eens 

gehoord hebben, zonder te beseff en dat het van een vogel afkomstig 

is. Een misthoorn van een schip, uit het dicht bij gelegen Noordzee-

kanaal lijkt er misschien het meest op. Je hoort hem wel maar je ziet 

hem niet!. Een uiterst schuwe vogel die zich door zijn mooie bruin tot 

zwart getinte schutkleuren in overjarig riet uitstekend kan verber-

gen. Deskundigen zijn in staat de verschillende geluiden per vogel te 

onderscheiden. De lengte en sterkte van de hoemp verraadt ook zijn 

welbevinden. 

Roerdomp in december 2010. (Foto:Truus Haars)

Op maandag 9 januari werd tij-

dens de nieuwjaarsbijeenkomst 

van de Westzaanse Gemeenschap 

bekendgemaakt dat de prijs voor 

de meest verdienstelijke Westza-

ner van 2016 is toegekend aan 

Martin Kruidenberg. 

Omdat Martin op vakantie was, 

namen zijn dochters Lottie en 

Marinka de prijs in ontvangst. Het 

was de dertigste keer dat deze prijs 

werd uitgereikt. Het Geertje Visser-

Schoenfonds heeft deze prijs in het 

leven geroepen voor de persoon of 

groepering die zich voor Westzaan 

verdienstelijk heeft gemaakt en ons 

dorp naar buiten toe op bijzondere 

wijze heeft gepromoot.

Het bestuur van het Visser-Schoen-

fonds heeft unaniem besloten om 

Martin Kruidenberg voor zijn inzet 

en kennis van biodiversiteit te 

waarderen. Het bestuur vindt dat 

hij een belangrijke bijdrage gele-

verd heeft aan de leefbaarheid en 

erin is geslaagd Westzaan te pro-

moten. De prijs, die uitgereikt werd 

door de voorzitter van het Visser-

Schoenfonds Wouter Veenis, omvat 

een bescheiden geldbedrag, een bos 

bloemen en een bronzen beeld dat 

symbool staat voor de gedachte van 

solidariteit in onze samenleving. Het 

is gemaakt door de kunstenaar Leo-

nard Frederiks, en Martin kan er een 

jaar lang van genieten.

Biodiverse tuin
Martin Kruidenberg is imker. Hij be-

heert twintig bijenvolken, met bin-

nenkort meer dan een miljoen bijen. 

De honing van die bijen biedt hij te 

koop aan. Martin geeft voorlichting 

over bijen aan de bezoekers van na-

tuurmuseum E. Heimans in Zaandam. 

Martin Kruidenbergs tuin aan de Mid-

del werd in 2016 uitgeroepen tot de 

meest biodiverse tuin van Zaanstad. 

Daarmee is hij de winnaar geworden 

van de tuinenwedstrijd die afgelo-

pen zomer gehouden werd door de 

gemeente Zaanstad. Met de wed-

strijd hoopte de gemeente Zaankan-

ters te inspireren hun tuin biodiverser 

(dus met veel verschillende planten, 

bloemen en dieren) en groener te 

maken. Nu ligt een groot deel van 

de tuinen namelijk vol met tegels, 

waardoor het regenwater niet in de 

grond kan zakken en dus via de rio-

lering afgevoerd moet worden. Bij 

fl inke regen kan de riolering de hoe-

veelheid water af en toe niet aan.

Martin Kruidenberg won onder 

andere vanwege zijn kennis van 

biodiversiteit, de vele bloemen, 

fruitbomen en planten in zijn tuin 

en zijn bijenkasten.

Meest verdienstelijke Westzaner 2016

Martin Kruidenberg 

in zijn 34 jaar oude, 

biodiverse tuin 

aan de Middel.
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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

Het blijkt een sportief stel te zijn dat 

zojuist op tv een handbalwedstrijd 

heeft bekeken. Dit is de favoriete 

sport van Nicole. De wedstrijd is ge-

lukkig net ten einde en ik kan dus 

gelijk aan het interview beginnen. 

Op mijn vraag of beiden Westzaners 

zijn antwoordt Ruud ontkennend. Hij 

komt uit Amsterdam en Nicole uit 

Dirkshorn. Westzaan was een goed 

compromis vinden ze, vooral omdat 

zestig procent van Ruuds klanten 

zich in Amsterdam bevindt.

Toen zij in ’93 in Westzaan kwamen wo-

nen werkte Ruud nog als teamleider 

bij een installatiebedrijf. Na eerst 18 

jaren in de Roerdompstraat gewoond 

te hebben woont het gezin van Ruud 

nu alweer vijf jaar in het huidige en 

bijzonder gezellige huis aan de Jaap 

de Boerstraat. Ruud kocht het pand 

als casco en verrichtte zelf de afbouw 

ervan. De stap naar zelfstandigheid 

zette hij in ’99 en dat ging tamelijk ge-

leidelijk. Zijn werkgever huurde hem 

in die beginfase nog regelmatig in, 

zodat het niet een complete stap in 

het duister was. Over werk heeft Ruud 

sindsdien niet te klagen. Er komen re-

gelmatig nieuwe klanten bij, meestal 

via mond-tot-mondreclame. Voor de 

grotere klussen huurt hij regelmatig 

collega-installateurs in.

‘Er is een tekort aan gekwalifi ceerde 

installateurs, want er zijn weinig jon-

geren die voor dit beroep kiezen,’ 

vertelt Ruud me. ‘Iedereen wil de 

computer het werk laten doen en 

dat is in mijn vak niet mogelijk. Ook 

zijn de opleidingen tegenwoordig te 

theoretisch en te weinig gericht op 

handarbeid. Ik ben nog opgeleid op 

de lts. Het eerste jaar deed je kennis 

op van schilderen, metaal bewerken, 

elektrotechniek en timmeren, waarna 

je een keuze maakte. Dat is tegen-

woordig op het vmbo en het roc niet 

meer aan de orde. Ik krijg hier wel 

eens stagiaires die me vertellen dat ze 

eigenlijk iets anders wilden worden, 

maar dat daarvoor geen stageplek 

beschikbaar was. Dat is natuurlijk niet 

bevorderlijk voor de motivatie. Ik ben 

graag met mijn handen bezig om din-

gen te maken en doe dit van onder de 

vloer tot aan de nok van het dak, met 

alles wat ertussen zit. Badkamers, 

sanitair, daken, zinkwerk voor de go-

ten, verwarming, airco en technische 

installaties zoals warmtepompen en 

zonnepa ne len. Ook de onderhouds-

klussen op dat gebied horen bij mijn 

werk. Dat hierbij heel wat vakkennis 

komt kijken mag duidelijk zijn. Ja en 

dan heb je natuurlijk ook nog het 

nodige administratieve werk, zoals 

off ertes en fi nanciën. Dat wil er nog 

wel eens bij inschieten, maar is toch 

erg belangrijk. In de beginfase van 

mijn bedrijf werkte ik regelmatig ook 

in de weekeinden. Tegenwoordig be-

perk ik dat zoveel mogelijk, want ik 

Installatieman heeft 
over werk niet te klagen
Als ik bij de ruime woning van de Installatieman op de Jaap de Boer-

straat aanbel, doet Ruud Nieman zelf open. Eenmaal binnen maak ik 

ook kennis met zijn vrouw Nicole. 

wil graag mijn beide dochters, Phyllis 

van 14 en Mabel van 18, zien voet-

ballen. Daar geniet ik erg van. Mabel 

volgt een sportopleiding en Phyllis 

zit op het vmbo. Zelf ben ik nu re-

gelmatig op zondagmorgen met een 

vriendengroepje op de crossfi ets te 

vinden.’

Aan het eind van het interview toont 

Ruud mij nog zijn verzameling van 

antieke loodgietersartikelen. Op de 

overloop van zijn ruime huis staat 

een vitrinekast met branders en sol-

deerbouten waar hij nog wel even 

naast wil poseren voor een foto om 

het artikel te completeren.

Ruud Nieman met oude soldeerbout.

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
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door WILLEM TIP/deel 11

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

ren, vanzelfsprekend onder toezicht van Frankrijk 

en Engeland. Tegelijkertijd zou de katholieke kerk in 

al haar oude rechten moeten worden hersteld.

De veldtocht van Frankrijk, Munster en Keulen 

die medio 1672 begon, verliep aanvankelijk gun-

stig. Van de republiek was spoedig niet meer over 

dan de stad Groningen, de provincie Friesland, de 

Zeeuwse eilanden en het gebied achter de Holland-

se Waterlinie. In de kerken van de veroverde steden, 

zoals in de Dom van Utrecht, werd het misgerei bin-

nengedragen en de katholieke eredienst hersteld. 

Daarmee was aanstonds al het eerste doel van de 

veroveringstocht bereikt. 

Engeland was minder gelukkig. De Frans-

Engelse vloot werd door Michiel de Ruij-

ter verslagen bij Solebay. Niettemin sprak 

men erover dat het volk redeloos was, de 

regering radeloos en het land reddeloos. 

Amsterdam raakte overvol met vluchte-

lingen. Ook de Zaanstreek kreeg van de 

vluchtelingenstroom haar deel. Ze zoch-

ten onderdak en werk. Voor de Zaanse 

industrie betekende de toevloed van 

vluchtelingen echter ook onverwachte 

nieuwe mogelijkheden. 

Onder de vele vluchtelingen waren 

papiermakers die op de Veluwe ruime 

ervaring hadden opgedaan met het ver-

vaardigen van wit papier. Wit papier was 

veel gezocht, het werd gebruikt voor oor-

konden, etsen en boeken. Het heldere water in de 

Veluwse beken had altijd borg gestaan voor een 

goede kwaliteit. In de Zaanstreek was ook paperin-

dustrie. De slechte kwaliteit van het troebele polder-

water hield het maken van wit papier echter tegen. 

De Zaanse papiermolens beperkten zich daardoor 

noodgedwongen tot grauw of blauwgekleurd pak-

papier. Met de komst van de Veluwenaren opende 

zich echter de weg naar de winstgevende fabricage 

van wit papier. Bij de nieuwe papiermolens legde 

men uitgebreide bezinkingsvelden aan, waar het 

polderwater werd gezuiverd. Het maken van wit 

De vrede van Münster (1648) bracht op het Euro-

pese vasteland eindelijk rust. Spanje schikte zich 

in de nieuwe machtsverhoudingen. Tegelijk kreeg 

de Republiek, de enige Europese staat zonder vorst 

aan het hoofd, internationale erkenning. Amster-

dam begon met de bouw van haar nieu-

we rijkversierde stadhuis, het latere Paleis 

op de Dam (gereed 1655). 

Toch zou de rust maar kort duren. Met 

lede ogen keken vooral Engeland en 

Frankrijk naar de Hollandse welvaart. De 

rijkdom van de Hollanders, die hun hui-

zen verfraaiden met beeldhouwwerk en 

kunst, was bijna spreekwoordelijk. Zelfs 

de bakker en de kruidenier bezaten schil-

derijen! Een tweetal zeeoorlogen met 

Engeland, gevoed door Engelse handels-

naijver, gingen nog aan de Hollandse 

kust voorbij. Een derde oorlog, waarin 

niet alleen Engeland partij was maar ook 

Frankrijk en de bisschoppen van Münster 

en Keulen, zou echter bijna noodlottig 

worden. Het rampjaar 1672 naderde.

In Frankrijk besteeg in 1661 een nieuwe koning de 

troon, Lodewijk XIV. Evenals zijn Spaanse voorgan-

ger Philips II had hij hooggestemde idealen. Aller-

eerst wenste hij zich hij een oppermachtig Frankrijk. 

Bij voorkeur met natuurlijke grenzen zoals de Alpen 

en de Rijn in het oosten en de Waal in het noorden. 

Natuurlijke grenzen zouden de Fransen nog lang 

blijven bezighouden. Pas Napoleon zou hun ver-

langen vervullen, zij het ook maar voor even. Naast 

natuurlijke grenzen had Lodewijk nog een tweede 

wens: het herstel van de oude positie van de rooms 

katholieke kerk. 

Zijn wensen spraken geleidelijk ook anderen aan. 

Samen met Karel II, de katholiek gezinde koning 

van Engeland, en de bisschoppen van Keulen en 

Munster ontwikkelde hij een plan om de republiek 

onder de voet te lopen. Vervolgens zouden ze 

onderling de lage landen verdelen. Lodewijk dacht 

zichzelf het hele gebied toe ten zuiden van de grote 

rivieren. Munster en Keulen kregen delen van het 

oosten, Karel II mocht Walcheren hebben en een 

paar zeehavens zoals Amsterdam. Te midden van 

dit al zou nog een klein stukje republiek overblijven. 

Daar zou dan de jonge prins Willem III mogen rege-

Het Zaanse landschap
papier zou na het rampjaar een grote omvang 

krijgen. De Westzaanse molen De Schoolmeester 

(1692, windbrief 1695) maakt het oud-Hollandse 

geschepte papier nog steeds voor kunstzinnige en 

representatieve doelen.

In Den Haag maakte men zich intussen ernstig zor-

gen. De waterlinie was daar het smalst. Onder veel 

druk werd in juli 1672 Willem III tot stadhouder 

benoemd. Ondanks dat vermoordde een maand 

later in Den Haag een opgewonden menigte de 

gebroeders De Witt. Zij werden verantwoorde-

lijk gehouden voor de noodtoestand. In het niet 

bezette deel van Holland werd tegelijkertijd alles 

op alles gezet om de Fransen te verjagen. Een 

extra belasting van een half procent op vermogens 

moest daarvoor de middelen bijeenbrengen. Ook 

de Westzaanse ‘capitalisten’ werden geacht hun 

bijdrage te leveren. Met de dreigende vijandelijke 

legers in Naarden, Utrecht en Woerden was dit 

ongetwijfeld geen moeilijke beslissing. 

Het uitgebreide vermogensoverzicht dat voor 

Westzaan werd opgesteld gaf aan dat hier niet 

minder dan 235 personen een vermogen hadden 

van 1000 gulden tot 16000 gulden. De draagkracht 

van de Westzaanse kooplieden en industriëlen was 

daarmee redelijk in kaart gebracht. Ter vergelijking: 

in dezelfde tijd bedroeg het dagloon van een vak-

man in de scheepsbouw ongeveer een gulden. Veel 

vermogen was vooral verzameld aan het Westzaan-

se Zuideinde en aan de Overtoom. De houthandel, 

houtzagerij en scheepsbouw hadden in de vooraf-

gaande jaren dit deel van de ‘Regel van Westzaan’ 

onmiskenbaar tot welstand gebracht. 

Het einde van het jaar 1672 naderde. Lodewijk XIV 

wachtte op zijn kansen. De waterlinie hoefde voor 

hem geen probleem te zijn. Een enkele strenge 

winter was voldoende. Die zou de watervlakte 

omvormen tot een uitstekend begaanbare ijsvloer. 

Holland ging een sombere en vooral bange winter 

tegemoet. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale Beeldbank

Het Paleis op de Dam.

Michiel de Ruijter en zijn vloot op weg naar Engeland.

Lodewijk de Veertiende.
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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
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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 Weelsluis aan de Nauernasche Vaartdijk.

In 1632 deelde de aanleg van de Nauernasche Vaart het gebied tussen Westzaan en Assendelft in twee-

en. Om scheepvaart tussen beide polders mogelijk te maken moesten er sluisjes en overhalen worden 

gebouwd, waarvan de Weelsluis er één was. Aanvankelijk was de sluis van hout, maar in 1722 werd de 

doorgang vervangen door een stenen exemplaar. De huidige sluis is rond 1900 gebouwd. De oude foto is 

waarschijnlijk in de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw genomen. 

Nieuwjaarsbijeen-
komst Westzaanse 
Gemeenschap
Maandag 9 januari was er de inmiddels tra-

ditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de 

Westzaanse Gemeenschap, altijd een goe-

de gelegenheid om elkaar de beste wensen 

voor het nieuwe jaar te geven. 

Waarnemend voorzitter van de Westzaanse 

Gemeenschap, Marcel Haarhuis, kon tevreden 

vaststellen dat veel Westzaners naar het Reght-

huys waren gekomen om van de gelegenheid 

gebruik te maken en om elkaar te ontmoeten.

De voorzitter van Dorpscontact, Jerry Jahn, hield 

een pleidooi voor het continueren van de dorps-

raad, die fungeert als communicatiemiddel 

tussen de gemeente en de inwoners van West-

zaan. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn 

geweest de verkeersproblematiek in Westzaan, 

opening van het JCZ (Justitieel Complex Zaan-

stad) door koning Willem-Alexander, alsmede 

de continuïteit van de Historische Vereniging en 

de eerste Winter Fair.

Ook dit jaar was er de verkiezing van de meest 

verdienstelijke Westzaner van het afgelopen 

jaar. De eer viel ditmaal te beurt aan imker Mar-

tin Kruidenberg. Wouter Veenis,  voorzitter van 

de stichting Geertje Visser-Schoen, reikte in 

verband met vakantie van Martin de prijs uit 

aan zijn dochters. Tevens werd de bijbehorende 

wisseltrofee uitgereikt, het beeldje van Leonard 

Frederiks. Wouter Veenis roemde, naast Martins 

kennis van bloemen en planten, het nut van de 

aanwezigheid van bijen.

Ten slotte bracht toneelvereniging Herleving in 

een korte, komische schets een aantal wetens-

waardigheden naar voren die in het afgelopen 

jaar in de publiciteit hebben gestaan.  

7 februari Bingo

14 februari  John Meijer (wel bekend 

van BZN)

21 februari  Digitale Beeldbank Westzaan

28 februari  Film

De activiteiten beginnen steeds om 14.00 uur.

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



11

Diverse kinderen keken meteen rond of ze opa’s, 

oma’s en andere bekenden in de zaal zagen zitten 

en er werd vrolijk over en weer gezwaaid. Tussen 

de mooie gedichten, kerstverhalen, kerstliederen 

met pianobegeleiding en een gebed van de domi-

nee mochten de kinderen twee keer optreden. Het 

eerste lied ‘Als ik in een kerstbal kijk’ was een lied 

met een mooie boodschap: wie goed doet, goed 

ontmoet. En het tweede lied was vrolijk kerstfeest 

in wel drie talen. Spaans, Engels en zelfs Frans 

werd er gezongen, met als laatste natuurlijk de 

Nederlandse kerstwens ‘vrolijk kerstfeest’ voor alle 

bewoners. Daarna werden de kinderen nog volop 

verwend met drinken, een kerstkransje en zelfs een 

chocolade kerstverrassing. Al met al een gezellig 

samenzijn van jong en oud. 

Juf Petra

Kerstviering bij Lambert Melisz
Dit jaar was groep 2/3 van De Kroosduiker als ‘kerstkoor’ 

te gast bij de kerstviering in Lambert Melisz. Mooi aange-

kleed met kerstmanmutsen, rendiergeweien, stropdassen, 

kerstjurken en zelfs engelenvleugels namen ze plaats. 

Samen hebben ze gekeken naar de mogelijkheden 

om de inwoners van Zaanstad meer betrokken te 

krijgen bij problemen. De Consulting Kids-kinde-

ren hadden een onvergetelijke dag, waarin ze met 

elkaar hun creativiteit maximaal konden ontplooi-

en en leerden problemen aan te pakken. 

Dat deden ze door methoden en technieken van 

gerenommeerde adviesbureaus in te zetten en te 

vertalen naar de belevingswereld van kinderen. 

We zijn erg benieuwd naar 

de resultaten. Die worden 

te zijner tijd nog met ons 

gedeeld.

Patricia Fleumer, leerkracht 

groep 7/8 De Rank

Consulting Kids
De leerlingen van groep 7/8 van De Rank 

zijn aan het werk geweest met juf Marije van 

Consulting Kids, die door de gemeente was 

ingehuurd, en twee medewerksters van de 

gemeente. 

Kerstfeest
Als ik dit stukje schrijf hebben wij net ons 

kerstfeest gevierd. Dit jaar voor ons geen 

kerstlunch met poff ertjes, maar een kerst-

feest met kerstliedjes. 

De peuters speelden op een muziekinstrument 

en samen zongen we kerstliedjes. Tenminste 

dat was de bedoeling, maar eigenlijk hadden de 

peuters het zo druk met hun muziekinstrument 

dat de juff en het zanggedeelte voor hun reke-

ning moesten nemen. Maar dat mocht de pret 

niet drukken. Het was gezellig! Voor de ouders 

was er chocolademelk en een koekje, terwijl ze 

naar hun kind konden kijken en luisteren.

We hebben daarna ook nog kerststukjes 

gemaakt. Dit doen we ieder jaar en het is zo leuk 

om te doen! De een steekt alles er zo in en is bin-

nen twee minuten klaar, terwijl de ander echt 

lang bezig is en er een heel serieus karweitje 

van maakt. En allemaal nemen ze blij en trots 

hun kerststukje mee naar huis. Als u dit leest zijn 

de kerststukjes al lang weer weg. Natuurlijk zal 

ik ook dit jaar proberen u zoveel mogelijk van 

onze peuters mee te 

laten genieten. Want wat 

zijn ze leuk! 

Monique van Westrop

Rectifi catie
In het interview met Merel Westrik in het kerst-

nummer van de Wessaner staat een fout. Daarin 

wordt geschreven dat zij vaak speelde op de 

boerderij van Janus en Margje Kat. Dat moet zijn 

de boerderij van Janus en Wilma Kat.
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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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Gerrit is hele dagen weg. En zit ’s avonds 
te studeren. Vind je dat jammer?
Nou, daar wen je aan. En.. De vrouwen om ons heen 

zien hun mannen veel. Doen leuke dingen samen 

en dat zie ik dan. Ik kon net zo goed weduwe zijn. 

Ik ben altijd alleen. Dat is zeker jammer, maar het is 

niet anders. Maar je moet ook met een man leven 

die happy is. Ik ben heel erg blij met Gerrit. We zijn 

zowat 46 jaar getrouwd. Dat is goed gegaan. Maar 

ik kan sinds de kinderen een eigen leven hebben 

wel mee naar het buitenland. Dat vindt Gerrit ook 

fi jn. Hij geeft in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, 

Italië, Amerika en Canada lezingen over euthanasie. 

Daar is hij al dertig jaar geleden mee begonnen. Ik 

ga ook naar zijn lezingen. Heel vaak ga ik tijdens die 

conferenties naar een museum. Ik moet mijn eigen 

weg gaan, anders kan ik niet mee. Alleen ’s avonds 

moet ik om zeven uur in de lobby van het hotel zijn, 

dan starten de diners. Ik ben gewend mij aan men-

sen aan te passen. Sommigen zijn echt vrienden 

geworden. Ik kom op plekken waar niemand komt. 

Het enige nadeel is dat Gerrit zijn vakantiedagen 

van de praktijk ook gebruikt om lezingen te geven. 

Daar zijn geen vrije dagen bij om eens in Spanje op 

het strand te liggen of zo. 

Heeft hij dat niet voor jou over dan?
Eh… ja, misschien wel, o vast, hij heeft alles voor 

mij over. Met de kinderen en onze jachthonden 

gingen we een week kamperen. Dat was wel echt 

vakantie. 

Je was een meisje dat hield van dansen 
en uitgaan. Wat is daarvan over?
Niks. Soms mis ik dat. Ik wist vanaf het begin: het is 

niet anders, maar ik miste het wel. Mij zit dansen in 

het bloed, net als de carnaval.

Heb je toen de kinderen groter waren 
weleens overwogen weer te gaan wer-
ken?
Toen ik zwanger was van Nienke werkte ik als ver-

pleegkundig hoofd op Oncologie in het Emma Kin-

derziekenhuis. Vanwege het leven dat ik met Gerrit 

had, heb ik toen besloten om te stoppen met wer-

ken. Daarna viel ik bij Gerrit in de praktijk in als dok-

tersassistente. Maar op een gegeven moment werd 

mijn moeder ziek. Ik heb haar opgehaald en zei: 

‘Gerrit, hier is je schoonmoeder, gratis en voor niks.’ 

Ze heeft hier nog anderhalf jaar geleefd. Ze had 

veel zorg nodig. We hebben haar met z’n allen ont-

zettend verwend en gepamperd. Een jaar na haar 

overlijden werd ik ziek. Dat sprak zich hier rond en 

dan leer je de mensen goed kennen. Dat was zó 

ontzettend leuk in de Kerkbuurt. De een kwam met 

een bloemetje, de ander met een mandje viooltjes 

of een tijdschrift. Dat heeft mij zeer ontroerd. Dat 

krijg je niet gauw weer ergens. Zelfs in Limburg 

niet. Ik ben hier met de smoor in gekomen, maar ik 

wil hier nooit meer weg.

Je past ook op. Hoeveel 
kleinkinderen heb je?
Twee kleinzoons. Van Nienke. Zij wonen op Blan-

kenburg. Aike (Gerrit) is vier en de jongste Feike 

(Hidde) wordt volgende maand een jaar. Iedere 

dinsdag pas ik op ze. Maeike en Armand (ook een 

Limburger!) wonen in Amsterdam.

Wat vind je van Zaankanters?
Ik zal nooit een Zaanse worden, omdat mijn roots 

te strak zijn. Ik had nooit gedacht dat ik ze zo zou 

waarderen, terwijl ze primair zo anders zijn. Ze zijn 

kort en krachtig. Ze zijn ook heel eerlijk, draaien 

er niet omheen, zo van no nonsense. Het is hier 

geweldig leuk.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Vertrouwen. Vertrouwen in alles wat je doet. Ik kijk 

mensen aan en dan denk ik: jou zie ik zitten, jou 

vertrouw ik. Vertrouwen is voor mij ook gebonden 

aan genegenheid. Je voelt of je elkaar mag en of 

je in dezelfde zone zit. Als ik iemand niet vertrouw 

ben ik niet te pruimen. Ik leef op mijn intuïtie. Het 

gebeurt zelden dat het vertrouwen beschaamd 

wordt. Want ik houd van mensen en ik heb mensen 

graag. Marijke, als ik jou niet vertrouw dan had jij 

geen woord uit mij gekregen.

Marijke van der Pol

Vervolg van pagina 3 >>

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 223, 1551 EG Westzaan

Trio Mediaeval speelt ‘Aquilonis’
Organisatie Oude Muziek brengt Trio Mediaeval 

met Anna Maria Friman, Berit Opheim, Linn Fugl-

seth, zang en hardanger-viool.

De noordenwind Aquilonis is de metafoor die de 

zangeressen van Trio Mediaeval kozen voor de 

muzikale reis die zij in dit concert maken, van IJs-

land via Engeland en Scandinavië naar de Middel-

landse Zee. Serene middeleeuwse carols en Noorse 

volksliederen monden uit in meerstemmige impro-

visaties en Italiaanse lofl iederen uit het Cortonama-

nuscript.

Trio Mediaeval is een Noors zangtrio dat werd 

opgericht in 1997. Het trio focust op homofoon en 

polyfoon religieus repertoire uit de middeleeu-

wen, maar legt zich ook toe op traditionele Noorse, 

Zweedse en IJslandse liederen, vaak in eigen arran-

gementen. De cd ‘Folk Songs’ werd genomineerd 

voor Best Chamber Music Performance bij de 

Grammy Awards.

Datum: donderdag 16 februari 

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.

Yoga
Op maandag- en donderdagavond is er yoga 

in De Kwaker. Info: www.yogawestzaan.nl. Op 

woensdagochtend geeft Patricia peuteryoga. 

Info via e-mail: patricia@yogadezon.nl, via tele-

foon: 06-30429470. Op dinsdagavond geeft Rose 

Marie intensieve yogalessen. Info: info@pureli.nl of 

06-13231747.

Café dansant
Op zondagmiddag 5 februari begint om 15.00 

uur een café dansant. Op de muziek van een swin-

gende band kunnen  de voetjes weer van de vloer! 

De entree is € 5,-. Dat is inclusief een hapje en 

exclusief drankjes.

Bridgedrive 
Op zondag 12 februari is er de maandelijkse 

openbare bridgedrive. Aanvang 13.30 uur, kosten 

€ 6,- per koppel. Aanmelden bij dmschoolmees-

ter@gmail.com of telefonisch uiterlijk tot 12.00 

uur op die dag via nummer 075-6310352.
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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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Voorzitter Stefan Gorthuis nam de 

aanwezigen in zijn toespraak mee 

naar een prachtig 2016, met onder 

andere de verbouwing van het com-

plex en de verlenging van het inten-

sief sponsorschap met hoofdsponsor 

ING. Ook de sportieve prestaties 

gingen uiteraard niet onopgemerkt 

voorbij, met het najaarkampioen-

schap van de JO17-1 en de promotie 

van onze meiden onder 13 jaar naar 

de eerste klasse. Met bijzondere trots 

werd over de lokale middenstand 

en overige betrokkenen gesproken, 

want het hoofdveld is bijna rondom 

voorzien van sponsorborden. Als een 

bestuur moet gaan nadenken over 

een ‘tweede ring’ mogen we daar 

met elkaar heel trots op zijn. 

De voorzitter gaf ook een blik in de 

toekomst. Het bestuur en de staf heb-

ben er het volste vertrouwen in dat 

ons vlaggenschip zich onder leiding 

van Michel Vogelaar zal handhaven in 

de vierde klasse. Ook de bouwplan-

nen lijken niet te stoppen. De lang 

beloofde ING-mini-arena komt er in 

2017 voor de zomerstop. Deze arena 

moet het pronkstuk van de Zaan-

Nieuwjaarsreceptie VVV Westzaan

Impressie van de mini-arena.

Op 8 januari was weer de traditionele nieuwjaarsreceptie 

van VVV Westzaan. Net als voorgaande jaren was het een 

drukbezocht evenement. 

streek worden voor de beginnende 

voetballertjes. Spelen in een heus 

stadion met een genietende papa en 

mama op de tribune. De arena zal ook 

dienst gaan doen voor trainingen en 

oefenpotjes.

Nieuwe leden zijn bij VVV Westzaan 

vanzelfsprekend nog steeds meer dan 

welkom. Liever eerst wat gratis proef-

trainingen? Stuur dan een mail naar 

jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl. 

Wij wensen u nogmaals een goed 

gezond en sportief 2017.

Arno van den Broek, 

voorzitter Publiciteit

Het idee van een eigen Korfbal Aca-

demie kon hier het antwoord op zijn. 

In het begin lag het accent op talent-

volle Roda-jeugdteams die gekop-

peld waren aan de selectietrainers 

bij de senioren: de zogenaamde 

adoptieteams. Jenne Warrink en Jan 

Steenhoek, beiden ervaren en suc-

cesvolle trainers, hebben daar nog 

een belangrijke rol in gespeeld. Ook 

Kees Vlietstra en Leon Simons, bei-

den toen nog sportconsulenten van 

de Korfbalbond, hebben trainingen 

verzorgd, waaronder trainerscursus-

sen. André Kuipers met zijn bedrijf 

Korfbalstars kwam ieder seizoen wel 

een paar keer langs.

Overigens is een Korfbal Acade-

mie alleen mogelijk met de nodige 

sponsoring. Vaste sponsors vanaf de 

oprichting zijn: de commissie Oud 

Papier van Roda en de Stichting 

Vrienden van wkv Roda/Club van 100. 

Ook de Rabobank en administratie-

kantoor Klak zijn sponsors geweest.

Toch vonden de beleidsmakers bij 

Roda het allemaal wat te vrijblijvend. 

Ze wilden van ‘korfbalclinics’ over-

gaan op echte traingen. Daarvoor was 

het niet langer voldoende dat een 

Korfbal League-speler een 

paar keer per seizoen langs-

kwam. In het seizoen 2014 

is deze beleidswijziging 

ingezet. Van 15 trainingen 

in het eerste seizoen gaat 

Roda het lopende seizoen 

naar 20 trainingen, ver-

deeld over de veld- en zaal-

competitie. Ook hebben 

we verdere eisen gesteld 

aan de Korfbal League- trai-

ners. Ze moeten niet alleen 

in een van de topvierteams 

van de Korfbal League spe-

len, ze moeten het ‘korfbal-

evangelie’ ook didactisch 

goed kunnen uitleggen. 

Met Jet Hendriks en Mick 

Snel, beiden van Top/Qua-

ratio, en Marjolijn Kroon 

van het Friese LDO/DK lijkt 

de Roda Korfbal Academie 

daarin geslaagd. Onze bei-

de teams lijken zich zeker 

te plaatsen bij de beste 

vier teams voor de play-off s om het 

Nederlands kampioenschap. 

Dat de Korfbal Academie nog niet 

aan belang heeft ingeboet blijkt wel 

uit de opkomst bij de laatste pupil-

lentraining in december. Op een 

bepaald niet populair tijdstip, vrij-

dag eind van de middag, waren maar 

liefst 35 pupillen, veelal met hun 

ouders, aanwezig op een twee uur 

durende training. Dat is 75 procent 

van de Roda-pupillen. De trainingen 

worden dit seizoen ook speciaal afge-

stemd op de wensen van de trainers/

coaches van de Roda-jeugdteams. 

Het succes van de Roda Korfbal Aca-

demie is afhankelijk van de kwaliteit 

en het enthousiasme van de drie 

Korfbal League-trainers, zij moe-

ten proberen iedere keer de Roda 

jeugdspelers weer net iets beter te 

maken, zowel korfbaltechnisch als 

mentaal. Maar wat vooral belangrijk 

is, is dat jeugdspelers er veel plezier 

in hebben. Met een glimlach naar 

de training en met een nog grotere 

glimlach na afl oop.

Roda Korfbal Academie, 

Age Knossen

Roda-trainers en Korfbal League-spelers 

Jet Hendriks (links), Mick Snel en Marjolijn Kroon.

Roda Korfbal Academie viert eerste lustrum

Reünie Roda Westzaan

In februari 2018 bestaat korfbalvereniging Roda 100 jaar. In dat 

jubileumjaar worden door de jubileumcommissie van Roda veel 

activiteiten georganiseerd. Uiteraard zal een groots opgezette re-

unie niet ontbreken. 

Langs deze weg zoeken wij oud-Roda-leden die geïnteresseerd zijn in de 

nieuwsbrief ‘100 jaar Roda Westzaan’. Via deze nieuwsbrief wordt u op de 

hoogte gehouden van alle activiteiten ter gelegenheid van ons jubileum. 

Stuur een mailtje naar: jubileum@wkvroda.nl. U kunt de nieuwsbrief ook 

per post krijgen. Schrijf dan naar: Korfbalvereniging Roda, p/a Weiver 25, 

1551 SC Westzaan. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden 

gebruikt.

Jubileumcommissie Roda, Otto Hauzendorfer

Dit jaar bestaat de Roda Korfbal Academie 

vijf jaar. Begin 2012 ontstond het idee om 

een aanvulling te geven op het bestaande 

trainingsaanbod. Ieder jeugdteam had in principe twee trainers: een 

ervaren korfballer, bij voorkeur uit de selectie, en een enthousiaste 

jeugdspeler. Maar niet altijd slaagde men daarin. Soms waren er al-

leen twee jonge jeugdtrainers gekoppeld aan een team. Ook moest 

het opleiden van jeugdtrainers een boost krijgen. 
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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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Courgette met 
linzen en geitenkaas

Lauwwarme salade voor 4 personen

Bereidingstijd: 10 minuten

Benodigdheden:

2 courgettes  •  2 eetlepels olijfolie  •  2 blikken 

linzen à 400 gram uitgelekt  •  2 zoete appels  •  300 

gram geitenkaas  •  75 ml honing-mosterddressing  

•  50 gram walnoten

Bereiding:

Maak de courgette schoon en snij hem in blokjes. 

Spoel de linzen in een vergiet af onder stromend 

water. Laat uitlekken en voeg toe aan de courgettes. 

Snijd de appels in kwarten, verwijder de klokhuizen 

en snijd ze in blokjes. Verhit de olie in een wok en 

roerbak de courgettes, appelstukjes en linzen voor 

ongeveer 3 minuten. Breng op smaak met peper 

en zout. Doe daarna de inhoud in een kom. Hak de 

walnoten grof en doe ze erbij in de kom. Meng dit 

met de honing-mosterddressing. Brokkel de geiten-

Iedereen weer met goede voornemens aan het nieuwe jaar begonnen? Lijnen, niet roken, inschrijven 

bij de sportschool en zo kan ik er nog wel een aantal noemen. Nu moet je je er nog aan houden! Dat 

wordt meestal een lastige klus. Ik ga voor jullie duimen dat het dit jaar écht gaat lukken. Voor degenen 

die zich voorgenomen hebben geen of minder vlees te gaan eten, een heerlijk vegetarisch recept.

kaas en voeg toe in de kom en meng het heel kort. 

Lekker met brood.

Weetje:

Geitenkaas is witter van 

kleur dan kaas gemaakt 

van koeienmelk. Dit komt 

doordat geiten alle caro-

teen (bevat oranje kleur-

stof) uit het voer in hun 

spijsverteringskanaal om-

zetten in vitamine A. Gei-

tenmelk bevat minder lactose dan koemelk waar-

door mensen met een lactose-intolerantie vaak wel 

geitenmelkproducten kunnen eten. De vetzuurmo-

leculen (rode bloedcellen) in geitenmelk zijn kleiner 

dan die in koeienmelk, waardoor geitenkaas lichter 

verteerbaar is, en daardoor geschikter voor zuige-

lingen en mensen met spijsverteringsstoornissen.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

Woongenot is voor iedereen belangrijk en 

weten wat er speelt in uw omgeving voor-

komt onverwachte situaties. 

De commissie Dorpscontact houdt maandelijks 

een bijeenkomst in het Reghthuys waaraan bewo-

ners kunnen deelnemen. Naast informatief is het 

ook gezellig met de Westzaners onder elkaar. Het 

motto van de commissie Dorpscontact is: Voor en 

door Westzaners. Voor deze bijeenkomsten hoeft 

u zich niet persé aan te melden, dus kom eens 

langs, maak kennis met andere Westzaners en geef 

input over wat u ziet en hoort. 

De eerste vergadering van 2017 is op maandag 6 

februari om 20.00 uur. Op de agenda staat onder 

meer: Een update van directeur Eric Nijmann van 

de Dienst Justitiële Inrichtingen, een verslag van 

de Verkeerscommissie over ontwikkelingen in het 

dorp, voorzitter Kors van Ekris van de stichting 

Brandweer Museum en korfbalvereni-

ging Roda zoekt oud-leden in verband 

met het 100-jarig bestaan.

De overige vergaderingen van Dorps-

contact zijn steeds op de eerste maan-

dag van de maand: 6 februari, 6 maart, 

3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 

2 oktober, 6 november en 4 december.

Koningsdag
Marcel, Dinie, Ingrid en 

Marieke zijn op zoek 

naar inwoners van West-

zaan die deel uit willen 

maken van de commis-

sie Koningsdag. Aanmelden kan per direct. Ideeën 

over de invulling van Koningsdag en aanmeldin-

gen voor de commissie zijn welkom via: westzaan-

segemeenschap@upcmail.nl

Carla van den Puttelaar

Wonen in Westzaan doe je met elkaar

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-

sie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u 

de notulen bij de uitnodiging van de volgen-

de vergadering. Wilt u op de hoogte worden 

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.nlDe commissie Dorpscontact bijeen in 

het Reghthuys. (Foto: Fred Eerenberg)

Bestuur De Wessaner neemt afscheid 
van acquisiteur Dick Schoolmeester
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Wessaner heeft het bestuur 

afscheid genomen van Dick Schoolmeester. Dick heeft ruim 10 

jaar de acquisitie van advertenties gedaan. 

In die tijd heeft hij naar schatting 120 adverteerders geworven. Een 

mooie zaak, want De Wessaner is volledig afhankelijk van advertentie-

inkomsten. Secretaris Jeannet Vollenga en voorzitter Mart van ’t Veer 

bedankten Dick voor zijn grote inzet en overhandigden hem een bos 

bloemen en een cadeaubon.
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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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Er is niet alleen werk te zien van vele 

Zaanse kunstenaars, maar ook dat 

van landelijke en zelfs internationaal 

bekende namen. Ter gelegenheid van 

het 50-jarig bestaan zullen zeven-

tig van deze kunstenaars hun beste 

werk, door hun ‘muze’ geïnspireerd, 

laten zien. Het resultaat is een zeer 

gevarieerd kijkspel, met werken in 

verschillend genres en technieken en 

in een brede prijsklasse.

De galerie is in al die jaren uitge-

groeid tot een toonaangevende 

kunsthandel met een breed scala aan 

producten en diensten, zoals inlijst-

werk met een keuze uit meer dan dui-

zend verschillende lijstprofi elen en 

honderden kleurvariaties voor passe-

partouts, schoonmaak- en restaura-

tiewerkzaamheden, taxaties, verhuur 

van kunst en uiteraard de handel in 

kunstwerken, waaronder ook topo-

grafi sche kaarten en prenten.

Rein Stuurman en 
Nico de Haan
Met dit jubileum geeft galerie 

Staphorsius ook aandacht aan de 

Zaanse kunstenaar Rein Stuurman 

(1900-1984), die indertijd grote 

bekendheid verwierf met zijn illustra-

ties voor de eerste Nederlandse vogel-

determineergids ‘Zien is Kennen!’. Ter 

gelegenheid van het 50-jarig jubi-

leum wordt door Staphorsius een 

schitterende biografi e over zijn ‘leven 

met vogels’ uitgegeven. Niemand 

minder dan de bekende vogelkenner 

Nico de Haan schreef het voorwoord 

voor deze rijk geïllustreerde uitgave. 

Het boek werd ter gelegenheid van 

de opening van de expositie op 14 

januari gepresenteerd. Op de ten-

toonstelling zullen 150 niet eerder 

aan het publiek getoonde werken 

van Rein Stuurman zijn te zien. De 

werken zijn in bruikleen gegeven 

door het Natuurmuseum Fryslân in 

Leeuwarden.

De tentoonstelling loopt tot en met 

25 maart. Openingstijden: dinsdag 

tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De 

biografi e van Rein Stuurman is ver-

krijgbaar bij de galerie.

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

zaan. Telefoon: 075-6143000, e-mail: 

info@stahorsius.nl, website: www.

staphorsius.nl

Robbert van Kleef

Annelies Jonkhart – Veldbloemen.

50 jaar galerie Staphorsius
Kunstgalerie Staphorsius bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met de 

expositie ‘Abraham en de muze’. Daar is een breed aanbod van werk te 

zien van meer dan zeventig kunstenaars die in de afgelopen jaren in 

de sfeervolle galerie van Rina en Rob Staphorsius in Westzaan hebben 

geëxposeerd. 

Fred de Heij - Nauernasche vaart, Westzaan.

Omslag van het boek van Henk Heijnen.
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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
slagerijderidder
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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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B E R O E P E N D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 PETER

Deze maand geen prijspuzzel. 

U kunt de oplossing dus niet in-

sturen. De oplossing van deze 

puzzel vindt u in het volgende 

nummer. Veel puzzelplezier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6 T
7

8

9

10

11

Bij juiste invulling van de doorloper zijn bij 9 verticaal en 6 horizontaal beroepen of functies te lezen. 

Welke beroepen of functies?

Horizontaal

1. werkweigeraar + metaallegering + zonder geluid + en volgt (afk.), 2. gebrande suiker + in opleiding (afk.) + wondvocht 

+ wees gegroet, 3. hoofdbegroeiing + Nederlandse voetbalclub + begane grond (afk.) + noordelijk. hemellichaam dat 

belangrijk is voor de navigatie, 4. grote narigheid + dansfeest + 100 gram + godshuis, 5. nobel + allemaal + daarom + 

toetje, 7. zware luchtvervuiling + bibs + niet soepel + ingenieur (afk.) + Sociaal Informatie Systeem (afk.), 8. bloem + 

niet toegestaan + mispunt, 9. paard + deel Franse ontkenning + Algemeen Dagblad (afk.) + sieraad + knapperig stukje 

uitgebakken spek, 10. stap + bij dit praat men er niet over + omroep (afk.) + naar beneden + klein kind, 11. zijn (Frans) + 

Brabants riviertje + kant waar de wind niet vandaan komt + medezeggenschapsraad (afk.) + getal onder de 100.

Verticaal

1. medisch beroep 2. verbaal communicatiemiddel + waterkering + schoolonderzoek (afk.) + ruimtelijke ordening (afk.), 

3. papagaai + Frans lidwoord + steenmassa’s, 4. jongensnaam + afsprakenboek, 5. Eerwaarde Moeder (afk.) + Algemeen 

Nederlands (afk.) + Internationaal gerechtshof (afk.) + Grieks eiland, 6. iemand bevrijden uit benarde positie + eivormig, 

7. lichaamsvloeistof + niet even + en dergelijke (afk.) + insect, 8. vebindingslijnstuk van twee zijvlakken van een kubus + 

elektra, 10. niet echt + jonge boomtak + delen van het hoofd, 11. soort bad + dierengeluid, 12. tijdspanne + muzieknoot 

+ nauw, 13. kort moment + pestkop + voorzetsel + gegraven waterloop, 14. Imperial Russian Stout (afk.) + kiloton (afk.) 

+ stichtelijke toespraak houden in kerk, 15. malle houtplank + eerste vrouw + aanvang, 16. voorouder varken + onijverig 

+ dwarsmast + groente, 17. verhuizen + kilogram (afk.)

Kunst in de kerk
In de maanden januari en fe-

bruari hangen er in de Grote 

Kerk foto’s van freelancefoto-

graaf Wim Vooijs. De foto’s zijn 

gemaakt tijdens zijn recente 

vakantiereis naar Zuid-Spanje. 

De fotograaf was getuige van de 

start van de Romeria del Rocio, 

één van de beroemdste en groot-

ste bedevaarten ter wereld. Het 

dorpje waar de fotograaf verbleef, 

deed hem denken aan Westzaan, 

in de verbondenheid tussen de 

bewoners en de wijze waarop zij 

hun leven en emoties delen. 

 

Die verbondenheid kwam mooi 

naar voren in de manier waarop 

de inwoners de start van de bede-

vaart met elkaar vierden. Jong en 

oud trots uitgedost in hun mooi-

ste, traditionele Spaanse kledij. 

Met deze fotoserie wil Wim Vooijs 

de toeschouwer meenemen, de 

verbinding met deze mensen aan 

laten gaan en een beetje van dat 

feestelijke gevoel laten ervaren. 

Een kleurrijk lichtpuntje in deze 

donkere dagen. 

Zijn opdrachten liggen met name 

op het gebied van (trouw) reporta-

ges en portretfotografi e. Wim is op 

zijn best als hij de sfeer van men-

selijke emoties kan vastleggen. 

Bent u nieuwsgierig geworden, 

kom dan kijken naar deze prach-

tige fotoserie. Naast het werk dat 

aan de wand hangt, ligt er ook een 

mooi boek ter inzage.

Ria Knossen

Karin in De Bieb
De Westzaanse amateurfoto-

grafe Karin Timmerman heeft 

tot 31 januari haar eerste solo-

tentoonstelling in de biblio-

theek van Krommenie, Heili-

geweg 170. Er hangen twintig 

werken.

Vakantiebijbelclub
Voor alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn er in de kerk aan de J.J. 

Allanstraat 185 weer de vakantiebijbelclubdagen. 

De data zijn: dinsdag 21 februari van 9.30 tot 11.30 uur en woensdag 22 februari 

van 9.30 tot 13.30 uur. Het thema dit jaar is ‘aan tafel’. Knutselen, samen zingen, naar 

verhalen luisteren, lekker eten, spelletjes doen. Van tevoren opgeven hoeft niet. De 

toegang is gratis, een gift is altijd welkom! Info: Jetty Bax 075-6175050. 
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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



23

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

Van Broeckhoven zei: ‘Ik ben niet 

intelligent genoeg om depressief te zijn. 

Ik begrijp dat soort problemen niet.’ 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning.

 5 feb 10.00 uur ds. Jaap Brusewitz

 12 feb 10.00 uur ds. Tjallinh Kindt

 19 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer

 26 feb  10.00 uur nog onbekend    

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middagdiensten worden gehouden in 

Beverwijk, Meerstraat 62.

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

 12 feb 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 19 feb  9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, 

Nieuw-Vennep

 26 feb 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 5 feb 10.00 uur leesdienst

  19.00 uur ds. J.J. van Eckeveld

 8 feb 19.30 uur ds. W. Silfhout

 12 feb 10.00 uur leesdienst

  15.30 ds. J.S. van der Net

 15 feb 19.30 uur ds. G. van Manen

 19 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 26 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 5 feb 10.00 uur ds. J.H.W. Elhorst, Bussum

 12 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 19 feb 10.00 uur ds. W. Venema, Oudkarspel

 26 feb  10.00 uur ds. P. van Midden, 

Bergambacht  

Westzaanse Gemeenschap
De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse 

Gemeenschap en verschijnt elf keer per jaar. 

Van redactie tot bezorgers/sters is een groot 

vrijwilligerskorps actief. De Wessaner is gratis. 

Wilt u meer weten over activiteiten van de 

Westzaanse Gemeenschap? Bezoek de website 

www.westzaan.info.nl

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 februari 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 

22 februari 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


