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‘Je vingers branden aan 
koud water? Dan ben je 

wel héél voorzichtig!’ 

Vuurwerk

Ik zal een jaar of elf geweest zijn

toen in de kerstvakantie onder in

ons trapportaal in De Baarsjes een

‘weigeraar’ naar binnen gegooid 

werd. Ik pakte hem gretig op, in de

hoop dat die nog eens aangesto-

ken kon worden. Twee seconden

daarna knalde het rotje alsnog uit

elkaar, met een oorverdovende

knal waarvan het geluid in oren, 

buik en botten ging zitten. Mijn 

handen bleven wonderbaarlijk 

genoeg behoorlijk gespaard. Met 

zwartgeblakerd gezicht, zere han-

den en een gat in mijn jas heb ik 

me huilend in huis teruggetrok-

ken. Troost was er niet veel. Het 

was mijn eigen schuld, vonden 

mijn ouders. Ik was toen natuur-

lijk naïef, maar niemand had mij 

iets uitgelegd hierover.

Op mijn werkmail lees ik gelukkig

over een degelijke vuurwerkcam-

pagne vanuit de GGD Zaanstreek-

Waterland, een initiatief van de

gemeente. In de Vinkenstraat

worden op 7 december ambassa-

deurs opgeleid om aan klasgeno-

ten voorlichting te kunnen geven. 

Veilig vuurwerk afsteken. Reke-

ning houden met anderen. Poli-

tie, brandweer en EHBO’ers staan 

paraat om alle vragen van groep

8-leerlingen te beantwoorden. 

Was er voor ons ook maar zo’n 

vuurwerkpreventiecampagne ge-

weest. Ik ben er al met al nog goed

vanaf gekomen!   

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner

Terwijl de goedheiligman met 

al zijn zwarte pieten zich in het 

verre Spaanse land druk aan het 

voorbereiden is om de reis naar 

Nederland te maken, wordt er in 

Westzaan voor de negende keer 

hard gewerkt aan het Sinter-

klaasmuseum. 

Dit unieke pop-upmuseum heeft een 

enorme collectie die zich de afgelo-

pen jaren alleen maar heeft uitge-

breid door schenkingen van mensen 

die net als Markjan en Dewi Fraij Sint-

Nicolaas een warm hart toedragen. 

Het is het enige sinterklaasmuseum 

dat vijf dagen per jaar gratis open is.

Voor elke leeftijd is het museum een 

feest van herkenning, met inmiddels 

meer dan 1500 artikelen van begin 

1900 tot anno nu. Dus bent u fan van 

Sinterklaas, hoe jong of oud ook, een 

bezoek aan het Sinterklaasmuseum is 

sowieso een feest. 

Voor de minder gelovige is er veel 

over de historie van het fantastische 

sinterklaasfeest te ontdekken. Voor 

de jonge gasten van 3 tot 10 jaar is 

er weer een echt speurspel. Dit is 

geheel gratis en met een beetje hulp 

van papa, mama, opa en oma vind je 

vast de goede oplossing. Menig jon-

ge bezoeker weet inmiddels dat een 

goede oplossing wordt beloond met 

een greep uit de cadeautjesboom.

Net als de jaren ervoor zal ook de tuin 

volledig in sinterklaasstijl zijn. Natuur-

lijk is ons terras ook weer geopend, 

waar we, koffi  e, thee, warme choco-

lademelk, bisschopswijn en Sint Gar-

nituur verkopen. Gezellig buiten bij 

de openhaard kunt u even wegdro-

men naar ‘jeugdherinneringen’, met 

uiteraard volop sinterklaasmuziek. 

Daarnaast hebben we uiteraard de 

museumwinkel waar we leuke sint-

presentjes, ansichtkaarten en diverse 

sinterklaassfeermakers verkopen.

Warm sinterklaasgevoel
Denkt u al jaren: ik wil eens kijken, 

maar het komt er niet van. Dan zeg-

gen wij: kom dit jaar eens aan en 

geniet van deze enorme privécollec-

tie. Volgens onze vaste bezoekers is 

het zeer de moeite waard. Zij komen 

elk jaar even langs om te genieten 

van het unieke, warme sinterklaasge-

voel. Kortom, laat u verrassen. U bent 

van harte welkom! 

Dit jaar zijn we open op zaterdag 26, 

zondag 27 november, zaterdag 3 en 

zondag 4 december van 12.00 uur 

tot 17.00 uur. En op vrijdag 2 decem-

ber van 13.00 tot 21.00 uur. Zeker in 

de avond zal de tuin door middel 

van lantaarns een sprookjesachtige 

indruk geven.

U kunt ook informatie krijgen over 

lezingen over de historie van Sint-

Nicolaas. Leuk voor op school, club 

of werk. Voor boekingen of bezichti-

gingen in groepsverband buiten de 

openingstijden zijn er nog beperkte 

Kerstactiviteiten 
in Westz aan 

9 december 

19.00 uur Reghthuys: 

kerstborrel met glühwein

10 december 

10.00 tot 16.00 uur 

Grote Kerk: kerstmarkt

16.00 uur Zeilenmakersstraat, 

Kerkbuurt en dorpslint: 

Westzaanse Winter Fair

18 december 

15.00 uur De Kwaker: 

dansmiddag in kerstsfeer

19 december 

20.00 uur Grote Kerk: 

kerstconcert Jaap de Zwart

20 december 

10.00 uur Lambert Melisz: 

kerstviering voor 70-plussers

23 december 

16.00 tot 20.00 uur Middel 131: 

levende kerststal

24 december 

19.30 uur Grote Kerk: 

‘Kerstavond in Westzaan’

mogelijkheden. Bel 075-6312219 na 

19.00 uur. Voor een algehele indruk 

bekijkt u eens onze website www.

sinterklaasmuseum-westzaan.nl 

Ons adres is Zuideinde 281 Westzaan. 

U weet wel: waar de voortuin volledig 

in sinterklaasstijl is.

Sinterklaasmuseum, een museum voor 

jong en oud Lantaarns geven tuin een sprookjesachtige sfeer
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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

Amuse

Trio van vis
Zalmmousse met een roosje 

van gerookte zalm
Gamba op een bedje van 

Japanse zeewiersalade
Krabcocktailtje

of

Trio van vlees

Rillette van eend met gekonfi jte 
eendenbout en Cointreausaus

Wrap gevuld met rosbief, mosterd-
honingsaus en Old Amsterdam kaas
Licht gerookte runderentrecôte met 

warme rode uiencompôte

Heldere kalfsbouillon met een 

garnituur van kalfsvlees, lente-

ui, omelet reepjes en kervel

Kerstijsdrankje

Gemarineerde visspies van 

roodbaars, zalm en gamba, 

geserveerd met kreeftensaus

of

Kalfsmedaillons met een 

romige saus, met als garnituur 

beenham, rode ui, 

champignons en paprika

of

Struisvogelbiefstuk met 

bospaddenstoelen-portsaus

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

‘Dessert Noël’

€ 56,50

Wij zijn op 1e en 2e kerstdag geopend. 
Voor meer informatie zie onze website www.deprins-westzaan.nl

Kerstmenu 2016
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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Dirk Havik (88), Lambert Meliszstraat 63 

woont al zijn hele leven in Westzaan

Hoeveel mensen kent u 
die ook Dirk Havik heten?
Nu nog Dirk Havik uit de Burgemeestersbuurt en ik. 

Vroeger was er ook nog een Dirk Havik tegen de dijk 

aan, van de manufacturenwinkel, een Dirk Havik van 

wasserij Klein maar Rein en je had nog een Dirk Havik 

bij de Kemphaan. Die had een boerderij en was een 

zoon van Cor.

Hoe heette uw vader?
Nou dat is een apart verhaal en daar praat ik nooit 

over. Ik weet niet wie mijn echte vader is. Dat heeft 

mijn moeder nooit verteld. In ben van 1928. Meteen 

na mijn geboorte ben ik naar mijn grootouders Dirk 

Havik en Jannetje Huisman gekomen, in de boer-

derij waar nu De Kwaker staat. Ik was als het ware 

een ongelukkie van mijn moe-

der Hillegonda. Die is daar wel 

op aangekeken. Ik heb haar zo 

goed als niet gekend, want die is 

het dorp uit gegaan. Ik wist ook 

niet waar ze verbleef. Ze kwam wel d’r ‘es an, maar 

ik was een snotneus. Ik denk dat ik een jaar of tien, 

elf was dat zij overleed. Ik zei altijd pa en moe tegen 

mijn grootouders. Zij hadden nog twee zoons en een 

dochter. Het is een beetje een vreemde situatie en ik 

hou het zoveel mogelijk bij me vandaan. Want ik ben 

er niet groos op.

U bent getrouwd geweest met…
Guda Woudt. Ze is vijf jaar geleden overleden. Oor-

spronkelijk kwam ze van de Koog (nee, geen familie 

van de speelgoedzaak). Als kind is ze op Allanstraat 95 

komen wonen. We hebben naast de Coop gewoond, 

in dat witte huisje achter die twee die aan de weg 

staan. Ze heeft hier in de Kerkbuurt in alle winkels 

denk ik wel gewerkt: bij Tanger, Oude zijd, toen bij 

Netty in de mode en bij drogisterij Thijsie Dekker aan 

het begin van de Watermolenstraat. Op het laatst 

werd ze minder en begon ze weg te lopen. Maar 

omdat iedereen haar kende werd ze vanzelf weer 

thuisgebracht. En dan lachte ze altijd. Dus dat huisie 

heb ik moeten verkopen en bennen we hier naartoe 

verhuisd. Voordat de Coöperatie daar kwam was het 

een veldje met bomen en noem maar op. Ik heb daar 

van alles an de hand gehad met een tuin en een hok 

met 200 kippen. Ik was altijd bezig. Ik werkte toen 

nog bij Schipper Kaashandel.

200 kippen?
O ja, bij mekaar legden die wel iets van 160 eieren 

per dag. Ik had een beste klant aan De Prins. Jan van 

der Werf, echt een kei, die keek niet op een tijd, hoor. 

Ik heb het wel gehad dat ‘ie om half twee ’s nachts 

aan m’n deur stond te rammelen. Slaapkamerraam 

open. ‘We zitten zonder eieren, 

Dirk.’ Liep ik in m’n Jansen & 

Tilanus naar beneden. Ach, dat 

kon allemaal toen. Ging ‘ie voor 

klanten nog eieren staan bak-

ken. Ik weet nog met Herleving, als er bal na was, 

dan gingen we nog met een koppeltje naar Kwartje 

Koffi  e in Heiloo. Hartstikke gevaarlijk met de auto en 

met drank op. Maar je kwam ook geen kip op de weg 

tegen natuurlijk.

Heeft u nog een opleiding gevolgd?
Alleen gewoon lager onderwijs op de christelijke 

school naast ons. Ik geloof dat mijn grootmoeder 

daar nog de kachels aanmaakte. Toen ik van school 

af kwam moest je an de boerderij helpen, want daar 

was werk zat aan de winkel. Ging ik ’s ochtends vroeg 

te melken met een bootje het veld in. Aan verder 

leren werd toen niet gedacht. Voor sommigen wel, 

maar voor mij niet. Aan mijn jeugd heb ik geen fi jne 

herinnering. Mijn grootou-

ders… Het was gewoon, 

maar het was toch anders. 

Op een bepaalde manier 

hielden ze denk ik wel van 

me. Ik heb nog geen pak 

slaag gehad. Maar ik heb 

geloof ik ook nooit op mijn 

moeder d’r schoot gezeten. 

Naderhand ben ik in dienst 

gemoeten en daarna ben 

ik pas een beetje een man 

geworden.

Wat heeft u voor 
werk gedaan?
Eerst een aantal jaren bij 

Schipper Kaashandel dus. 

Daar was ik kind aan huis. 

Het ging daar ook allemaal maar een beetje op z’n 

janboerenfl uitjes. Kees en zijn vader Daan waren niet 

alleen mijn bazen, maar ook mijn vrienden. Ook ’s 

avonds zat ik er vaak. Op een gegeven moment was 

ik zover dat ik ook hier en daar kaas ging inkopen. 

Toen Kees in Ede wat begon wilde ik daar niet mee 

naartoe. Ik had hier inmiddels dat huisie al gekocht 

en geen zin om bij zijn ome Toon te blijven. Na een 

korte opleiding ben ik als agent bij RVS-verzeke-

ringen begonnen. Sloot je thuis bij de mensen alle 

mogelijke verzekeringen af en deed je de incasso. 

Levensverzekeringen, ziektekosten, inbraak-, auto-, 

pensioenverzekeringen, alles. Mijn rayon was West-

zaan, Westzanerdijk, de Russische Buurt en de haven 

van Zaandam. Daar heb ik tot mijn pensioen erg leuk 

gewerkt. Ik heb trouwens ook nog honderden kunst-

kazen gemaakt. Van een poeder dat je moest smel-

ten. Voor in winkels, want echte kaas droogde anders 

uit. Bij dat programma van Linda de Mol lagen denk 

ik ook nepkazen van mij. 

Heeft u kinderen?
Ja, Ruud (51) en Bert (53). Twee fi jne knullen. Bert 

woont in Aalsmeer en Ruud in Wormer. En ik heb vier 

kleinkinderen. Die zie ik regelmatig. Kleinzoon Vito is 

een van de tien beste leerlingen van Nederland. Ja, ik 

heb het altijd heel best getroff en met mijn gezin. Ik 

ben heel gelukkig geweest met Guda. Och God, nou! 

Ja, dan krijg ik het nu toch eff e te kwaad…

Hoe lang heeft uw vrouw 
nog hier gewoond?
Een half jaartje. Daarna heeft ze nog vier jaar in de 

Noordse Balk gezeten. Ik ging alle dagen naar haar 

toe, hielp haar met warm eten en om 13.30 uur 

bracht ik haar op bed. Dan moest ik daarna nog thuis 

eten. Viel ik op de bank al in slaap; was ik helemaal 

af. Maar ze is nooit naar geweest. Altijd vriendelijk. 

Ik mis haar wel, hoor. Het is goed dat er verzorgings-

tehuizen zijn. Ik kreeg in dienst vrijstelling om voor 

mijn grootmoeder te kunnen zorgen. Je kunt je nu 

niet indenken dat een knul van 21 z’n grootmoeder 

op de po zet. Er was toen geen hulp of niks. Dat is 

toch absurd. 

Bent u nog actief geweest in 
het verenigingsleven?
Omdat ik op het veldje van Roda wel aardig kon 

schieten kwam iemand mijn grootouders vragen of 

ik ook mee mocht korfballen. Ik was 22 toen ik in het 

eerste kwam en daar heb ik negen jaar in gespeeld. 

Ik ben commissaris van materiaal geweest, heb in 

de pers- en propagandacommissie gezeten, besliste 

mee wie in welk team speelde en ik heb denk ik twin-

tig jaar de jeugd getraind. 

IN DE SCHIJNWERPER

Dirk Havik: ‘Stond hij ’s nachts 

aan mijn deur te rammelen’

‘Met een bootje het 
veld in om te melken’

Vervolg zie pagina 9 >>
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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 aalscholver

In het begin van de vorige eeuw had-

den aalscholvers ook geen goede 

naam bij natuurbeschermers, omdat 

de bomen waar ze in nestelen vaak 

doodgaan door de scherpe mest. 

Bomen zijn volkomen wit uitge-

slagen. Uit anekdotes is bekend dat 

zelfs de bekende natuurbeschermer 

Jac. P. Thijsse samen met enkele scho-

lieren in 1904 de laatste aalscholver-

broedpaartjes op Texel zo verstoord 

hadden dat ze niet meer terugkwa-

men. Het duurde bijna een eeuw 

voordat de aalscholver weer op Texel 

nestelde. Vanaf 1985 staat de aal-

scholver in Nederland weer op de lijst 

van beschermde vogels.

Vertrouwd is het beeld van aalschol-

vers met gespreide vleugels om de 

veren te laten drogen. Ik ben onder 

de indruk hoe ze vissen, hoe ze schol-

ven. Er moet heel wat ondernomen 

worden om een vis uiteindelijk te ver-

schalken. Ik las laatst een verklarend 

rijmpje over de aalscholver. 

Aalscholvers denken allemaal:

Kun je nog scholven, scholf dan aal.

Doch door de golven diep bedolven

wil weinig aal zich laten scholven.

Zo scholft zo'n beest zich uit de naad

terwijl het woord niet eens bestaat. 

(Kees Stip)

De aalscholver is een oude, vertrouw-

de bewoner van onze polders. Al van-

af de vroege middeleeuwen zijn ze in 

ons gebied, de visrijke watergebie-

den van Zaanstreek, te vinden. Ik zie 

ze vaak in ‘drooghouding’ staan op 

de wieken van molens als De Jonge 

Dirk of Het Prinsenhof. Ik zie ze net als 

de reigers op de uitkijk staan op lan-

taarnpalen langs de waterkant. Voor 

de meesten van ons zal de wat lomp 

uitziende grote viseter met gehaakte 

snavel niet direct als favoriete vogel 

onthaald worden. Zie zien er wat pre-

historisch en griezelig uit. 

Samen de vissen opjagen
In de kolonies zijn ze luidruchtig, zoals 

ik laatst heb mogen ervaren in het 

PWN-waterwingebied in de Kennemer 

Duinen. Tientallen bij elkaar. Diverse 

lage keelklanken stoten ze uit, volwas-

sen vogels roepen vaak 'rrraaaahhh’, 

de jongen met witte borst kokken en 

kekkeren. Buiten het broedseizoen 

zijn ze echter zelden te horen.

De theorie van dat ‘drogen’ hangt 

samen met de wat gebrekkig func-

tionerende vetklieren. Zij hebben te 

weinig kleine luchtkamertjes tussen 

de veren om vet goed vast te kunnen 

houden. Ze mogen geen al te groot 

drijfvermogen hebben, anders stuite-

ren ze op het wateroppervlak. Het is 

koddig om te zien dat ze wat verfom-

faaid boven water komen. Aalschol-

vers moeten diep kunnen duiken, 

vandaar dat ze stevige botten hebben.

Aalscholvers broeden in kolonies. 

Het zijn sociale vogels die al samen-

werkend de vissen opjagen, zodat 

vrienden verderop de vangst voor 

het grijpen krijgen. Hun haak, of sna-

vel, hoeven ze allen maar open te 

houden. Hun vlucht is stevig en mooi 

resoluut. Ze vliegen in strakke lijnen, 

vaak gezamenlijk, naar hun jachtbe-

stemming in de open wateren.

Het gaat beter met onze scholvers. 

De getelde landelijke aantallen zijn 

sinds midden jaren zeventig vertien-

voudigd. Rond 2007 broedden er 

23.325 paar in Nederland. Een betere 

helderheid van het wateroppervlak, 

minder gebruik van insecticiden en 

de mindere bejaging hebben hun 

vruchten afgeworpen. De soort ver-

schijnt ook op vele kleine wateren van 

het Westzijderveld. Ook in de meer 

verstedelijkte gebieden worden ze 

steeds vaker gespot. Uit recente stu-

dies blijkt dat de schade aan visvraat 

erg mee valt. De scholvers hebben 

het vooral gemunt op de wat klei-

nere, niet commercieel aantrekkelijke 

vissen. Pos is naast blankvoorn het 

belangrijkste voedsel. 

Verspreiding vooral langs de Noordzee- 

en IJselmeerkust.

Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) hebben zwaar te lijden gehad on-

der hun slechte naam. In een zoölogisch standaardwerk uit 1812 werd 

de aalscholver als volgt omschreven: ‘De aalscholver stinkt stuitender 

en afstotender dan alle andere vogels. Zijn gestalte is walgelijk, zijn 

geluid schor en hees en zijn eigenschappen min.’

Aalscholver
broedvogels: verspreding 2014

© Sovon Vogelonderzoek Nederland
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1300
2600

Ingaande het seizoen 2016-2017 

hebben de Roda A1-junioren 

een nieuwe sponsor. 

Westzaner Paul van den Bergh, 

oprichter van Music Journey, is al 

sinds zijn vroege jeugd gefasci-

neerd door muziek en wat dit met 

mensen doet. Paul is een groot 

verzamelaar van muziek uit alle 

decennia. Wat begon met vinyl en 

cassettes werd later uitgebreid met 

een aanzienlijke collectie muziek-

video’s. Music Journey is inmiddels 

uitgegroeid tot een professionele 

drive-in-show. Het bedrijf is onder-

scheidend door de persoonlijke 

aanpak, de combinatie van muziek 

en video’s en de vele unieke extra’s. 

Variërend van rookmachines, ver-

lichte dansvloeren, ‘glow in the 

dark’-staafj es tot besloten Facebook-

pagina’s, bijvoorbeeld om nog even 

na te genieten van foto’s genomen in 

het retro-fotohoekje. Kortom, je kunt 

het bijna zo gek niet verzinnen of je 

feest kan er mee aangekleed worden. 

Ga maar eens naar de website: www.

musicjourney.nl. Music Journey heeft 

niet voor niets als motto ‘het beste 

van vroeger voor uw feest van nu’.

Dit geldt ook voor Roda A1, zegt 

eigenaar Paul van den Bergh van 

Music Journey: ‘Ik vind de A1 een heel 

leuk, hecht en sociaal team dat mede 

de toekomst van Roda moet vormen. 

Daar wil ik graag de naam van Music 

Journey aan verbinden.’ De sponso-

ring geldt voor een periode van drie 

jaar, waarbij de junioren in een com-

pleet nieuwe sportoutfi t worden 

gestoken en het bedrijf ook nog een 

jaarlijkse bijdrage geeft om het team 

sportief op een hoger niveau te bren-

gen. Zo zou ook voor deze Roda juni-

oren kunnen gelden: ontwikkel de 

spelers van de A1, voor het team van 

morgen.

Roda Sponsorcommissie,

Age Knossen

Aalscholvers op de wieken van molen Het Prinsenhof.

Music Journey sponsort Roda A1

Het team van de A1 naast het reclamebord van Music Journey langs het Roda-veld.
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Burgemeester Verstegenstraat 53

1551 TB WESTZAAN

06 - 31 68 28 45

www.timmerbedrijfsomer.nl

Nieuwbouw / Verbouw
Onderhoud / Renovatie

Timmerbedrijf Somer
WESTZAAN

info@timmerbedrijfsomer.nl

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

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

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14

Fitcircuit
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De oudste foto’s dateren uit de jaren 

dertig, de jongste foto’s zijn in 2016 

gemaakt. Daarom is dit boekje aan-

trekkelijk voor jong en oud.

Het lijkt zo eenvoudig om wat plaat-

jes bij elkaar te zoeken en een boekje 

samen te stellen, maar helaas is de 

werkelijkheid anders. Groepsfoto’s 

zijn er genoeg, maar 

meestal ontbreken 

de namen van de af-

gebeelde personen. 

Joop Gijssen, Wim 

Klerk en Jaap Vloon 

zijn ruim twee jaar 

bezig geweest om 

de namen van de 

afgebeelde perso-

nen te achterhalen. 

Hiervoor zijn heel 

wat Westzaners be-

naderd met de vraag of zij nog wisten 

wie er op de foto stond. Uiteindelijk 

is 99 procent van de mensen geïden-

tifi ceerd, een fraai resultaat.

De meeste donateurs hebben hun 

exemplaar al gekregen. Andere be-

langstellenden kunnen het boekje 

tegen betaling van 9 euro aanschaf-

fen op de bekende verkoopadressen: 

Redactievergadering van de Digitale 

Beeldbank. V.l.n.r. Joop Gijssen, Maarten Hos, 

Wim Klerk, René Bloemberg en Jaap Klomp. 

Jaap Vloon staat aan de andere kant van 

de lens.

Westzaanse Zuivelboerderij op Zuid-

einde 260, Bloemenhuis Albers op 

J.J. Allanstraat 335 in Westzaan, 

boekhuis Bruna op de Damstraat in 

Zaandam en chocolaterie De Cacao-

boom op Lagedijk 142 in Zaandijk.

Eerder verschenen bij de Digi tale 

Beeldbank Westzaan de volgende 

boekjes: ‘Groete eut Westzaan’ 

(2010), ‘Bedraiveghaid eut West-

zaan’ (2012) en ‘De kleine ban in de 

rondte’ (2014). Ook deze boekjes zijn 

nog verkrijgbaar, eveneens voor een 

prijs van 9 euro .

‘Leutjes eut Westzaan’ met ruim 80 groepsfoto’s
Op zaterdag 24 september was het dan zover. De Digitale Beeldbank 

Westzaan presenteerde haar vierde boekje met beelden uit haar 

beeldarchief. Dit boekje bevat ruim tachtig groepsfoto’s met mensen 

die in Westzaan wonen en werken. 
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door WILLEM TIP/deel 9

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

van de Schermer in een oplossing. Veel ingrijpen-

der waren gevolgen die zichtbaar werden toen de 

molens rond de Schermer eenmaal waren begon-

nen met het droogmalen. Sinds de vroege mid-

deleeuwen had de Banne Westzaan zijn eigen 

overtollige polderwater 

kunnen spuien op de 

Zaan en op het IJ. Bij 

eb gingen op verschil-

lende plaatsen de spui-

sluizen open, bij vloed 

sloten die zich weer. Dat 

werd anders vanaf het 

ogenblik dat de molens 

rond de Schermer water 

begonnen uit te slaan. 

Ook als het peil in het IJ 

hoog was en de water-

afvoer stokte, bleven 

de Schermermolens 

doormalen. Geregeld 

steeg het waterpeil in 

de Schermerboezem tot 

hoogtes waarmee men 

volstrekt geen ervaring 

had. Soms bereikte het 

een hoogte van een 

meter boven het Zaanse 

polderpeil. Water spuien 

op de Zaan was heel snel 

niet meer mogelijk. De 

twee spuisluizen in de 

Hogedijk, halverwege 

de eeuw aangevuld 

met nog een derde bij 

Zaandam, konden de 

watertoevloed onmogelijk alleen aan. Vooral in 

het noorden, bij Zaandijk en Wormerveer, bleef het 

waterpeil hoog. De Zaanstreek moest iets doen wat 

nog nooit nodig was geweest: zijn eigen watermo-

lens bouwen.

Rondom de vele industriemolens verschenen nu op 

gezette afstanden de molens die het polderwater 

De aanleg van het Guispad was een klein en over-

zichtelijk project. Toch had het de Zaanse gemoe-

deren nog lang bezig weten te houden. Veel minder 

tijd vergde de voorbereiding van een project waar-

aan niet veel jaren later werd begonnen. Ditmaal 

was het een groot en ingrijpend project. Het bleek 

bovendien nauwelijks mogelijk alle gevolgen te 

overzien. Eind 1632 wierp men de teerling. De Zaan-

se bestuurders bereikten overeenstemming met de 

Amsterdamse bedijkers van de Schermer. Op de 

grens van de banne zou een nieuw afwateringska-

naal komen, de Nauernasche Vaart. Voor een deel 

volgde deze vaart de bestaande loop van het Twis-

ke. In het noorden zou men het laatste stuk tot aan 

de Stierop en het Alkmaardermeer in de landerijen 

uitgraven. Dat land zou worden aangekocht. Links 

en rechts van de vaart zouden dijken komen om het 

water binnen de perken te houden.

De aanleg van de Nauernasche Vaart werd met 

bekwame spoed aangepakt. Voor de Zaanse bevol-

king bracht dat dadelijk veel veranderingen met 

zich mee die niet allemaal een verbetering bete-

kenden. De eeuwenoude verbinding over land met 

Krommenie werd doorgesneden. In plaats daarvan 

kwam er een voetveer bij West-Knollendam. Met 

dat pontje kon men voor een ‘oortje’ oversteken. 

De verbinding met Assendelft was altijd al omslach-

tig geweest en werd nog iets tijdrovender. Vanaf 

de vroege middeleeuwen had men eenvoudig het 

Twiske kunnen oversteken om in de Assendelver 

wateren te komen. Nu kwa-

men er twee sluizen. Eerst 

een bij Westzaan om op de 

vaart te komen. Een tweede 

direct aan de overkant bij 

het buurtschap Vrouwen-

verdriet. Twee keer schutten, 

twee keer kosten. Meer naar 

het noorden toe kwamen er 

nog twee sluizen, bij Wor-

merveer.

Tot zover voorzag de over-

eenkomst met de bedijkers 

Het Zaanse landschap (9)
wegwerkten. De eerste molen verrees al meteen in 

1632: ‘’t Leven’ op de grens van Zaandijk en Wor-

merveer. Assendelft volgde een jaar later met twee 

watermolens bij Nauerna. Halverwege de eeuw 

kreeg tenslotte Westzaan zijn twee eigen watermo-

lens. Een bij de sluis aan het eind van het Watermo-

lenpad met de naam ‘De Guit’, een tweede onder 

de naam ‘’t IJzeren Varken’ iets noordelijker, halver-

wege de Euverenweg. 

De mogelijkheden om water kwijt te raken op het 

IJ, gevoegd bij de nieuwe watermolens, zorgden er 

wel voor dat de bewoners van de polder Westzaan 

de voeten voortaan droog konden houden. Daar-

mee stak de Zaanstreek gunstig af bij de rest van 

Noord-Holland. Daar liepen in de winter nog veel 

weilanden onder. Buitenlandse bezoekers verwon-

derden zich erover. Een dergelijk schouwspel maak-

ten ze nergens anders mee. Op veel plaatsen zag 

men ‘alleen nog maar dijken, huizen en torens als 

uit een zee’ oprijzen. 

Zelfs Assendelft schaarde zich nog lang bij de dor-

pen die ’s winters als een eenzaam eiland uit het 

water opdoemden. De boeren in Assendelft-Zuid 

hielden met graagte vast aan hun eeuwenoude 

voorrecht. In de winter zetten ze de sluizen open en 

lieten ze het zilte water met het slib uit het IJ bin-

nenlopen. In Assendelft -Noord en in Krommenie 

hadden de boeren daar weinig aan. Ze kregen niet 

het slib maar wel het zout over hun land. Een pro-

test (1655) bij de Heer van Assendelft, residerend 

in zijn Slot Assumburg, haalde niets uit. De Staten 

van Holland moesten er aan te pas komen voordat 

het gebruik nog eens acht jaar later eindelijk werd 

gestaakt. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale BeeldbankDe draaibrug naar Vrouwenverdriet.

Het Guispad in 1890.

De bootverbinding naar Zaandijk.
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

Jaap de Boerstraat 20, 1551 GP Westzaan
e-mail: info@installatieman.nl
Telefoon: 06 - 532 04 561

renovatie
onderhoud 
service

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

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

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

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

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

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

Voor informatie over adverteren in

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!
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Digitale Beeldbank 
kent Zaanse historie
Misschien heeft u al ontdekt dat vanaf 7 

oktober de Zaanse Encyclopedie digitaal 

te raadplegen is. Ter gelegenheid daarvan 

organiseerde de vereniging Zaans Erfgoed 

op die dag de Grote Zaanse Geschiedenis-

quiz in de raadzaal van het stadhuis. 

Vijftien teams van onder meer historische ver-

enigingen deden hieraan mee. Het team van de 

Digitale Beeldbank Westzaan maakte een goe-

de indruk. Niet alleen door het verschijnen in 

het opvallende blauwe poloshirt, maar ook met 

de getoonde historische kennis. Het team van 

onze beeldbank eindigde op de derde plaats 

met slechts één punt achterstand op de win-

naars, de Zaanse journalisten. Als het Westzaan-

se team geweten had dat Kakkaba de bijnaam 

van verfmolen De Admiraal Tromp was geweest, 

een molen die in Westzaan heeft gestaan, was 

ons team zelfs op de eerste plaats geëindigd.

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 J.J. Allanstraat 385

De oude foto dateert uit 1915. Veldwachter G. Bontekoe staat met wat buurtgenoten voor zijn woning. 

De foto is genomen vanaf een bruggetje over de lang geleden verdwenen wegsloot.

Doet u zelf nog boodschappen?
Ja, met de rollator, want ik heb een paar onder-

danen, daar zeg je u tegen. Warm eten heb ik van 

Dekker. Ik heb een elektrische fi ets en daar ga ik 

nog op naar de mart in Zaandam en naar Wormer. 

Ik rij nog wel auto, maar ga daar mee stoppen.

Wat vindt u belangrijk in het leven?
Er zijn zoveel dingen… Ja, de manier waarop oude-

ren nu behandeld worden. Dat zij die alles tot stand 

hebben gebracht nu een beetje uitgeknepen wor-

den. Dat vind ik wel zielig. Niet voor mijzelf, maar er 

zijn er hier diversen die alleen maar AOW hebben. 

Nou, dat is huilen met de lamp uit, hoor. 

Marijke van der Pol

Vervolg van pagina 3 >>

Het team van de Beeldbank, v.l.n.r. Dirk 

Klomp, Piet Heistek, Jaap Klomp en Jaap Vloon. 

Uitslagen Bazar 
Grote Kerk
Op 4 en 5 november zijn tijdens de Bazar in 

de Grote Kerk de volgende prijzen gewonnen. 

Grote Loterij
1e prijs tweepersoons kano: Steenbergen te 

Westzaan, 2e prijs draaibare wip: Siekerman te 

Westzaan, 3e prijs elektrisch gereedschap: Kan te 

Westzaan, 4e prijs waardebon Staphorsius: Lan-

gendijk te Westzaan, 5e prijs maandmenu De Prins: 

Kat te Westzaan, 6e prijs horlogeset: Van Leeuwen 

te Westzaan, 7e prijs diner De Wereldkeuken: Van 

der Luchtgraaf te Westzaan, 8e prijs waardebon 

SmitCo: Stuurman te Westzaan, 9e prijs geschenk-

pakket De Zuivelboerderij: Blank te Westzaan, 10e 

prijs waardebon Albers: Hoogewerf te Wormer, 

extra prijs massagekussen: Roovers te Westzaan. 

Wonderlotto
1e prijs Elize Stevens, 2e prijs Ten Hoope, 3e prijs 

Mirthe Bes, 4e prijs Milan Mans, 5e prijs Jeannette 

Pols, 6e prijs Lotte Bleeker.

Schieten
1e prijs Jelmer Knossen met 54 punten, 2e prijs 

Peter Groot met 50 punten, 3e prijs Jasper Rijken 

met 49 punten.



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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Thema verkeer 
bij Babino
In de maand september heb-

ben wij de themakist ‘verkeer’ 

van Jongleren geleend. In deze 

‘leskist’ zitten allerlei spullen 

die te maken hebben met ver-

keer. 

Boekjes voor in de leeshoek, een 

autobaan met allerlei verkeersbor-

den erbij, een map met activitei-

ten. Er zat een politiepet in en een 

stopbord. Ook was er een kalender 

met praatplaten over het verkeer. 

Heel leuk om met de peuters te 

praten over wat zij zien op de 

plaat. Daardoor leren zij zoveel van 

elkaar. ‘Palen met lichtjes boven de 

weg’ (lantaarnpalen). Eén peuter 

kon ons precies vertellen wat een 

zebrapad is: ’Dat zijn streepjes op 

de weg’. Op mijn vraag wat je daar 

dan moet doen was zijn antwoord: 

‘Gewoon oversteken en dan moet 

de auto stoppen’. Ja, zo simpel is 

dat. Peuters zijn slimmer dan wij 

soms denken. 

Er zat ook een stoplicht in de kist. 

Dat werkte op batterijen en kon 

‘echt’ op rood en groen springen. 

Alle peuters weten dat je bij rood 

moet stoppen en bij groen mag 

doorrijden, maar dan heb je nog 

oranje. Wat moet je daar nou mee? 

Dat was nog even lastig. Maar na 

de uitleg dat je alleen als je echt 

niet meer kan stoppen door mag 

rijden, begrepen ze dat. Toen kre-

gen wij te horen wat hun papa en 

mama bij oranje doen. 

Aan het einde van het project was 

er een ouderavond in het nieuwe 

kantoor van Babino, Kerkstraat 2 

(de oude Rabobank). De ouder-

avond werd geleid door iemand 

van Jongleren. Er werd een quiz 

gedaan en de dvd die wij van onze 

peuters hebben gemaakt, werd 

vertoond. Aan het eind kregen de 

ouders de foto van hun kind mee 

naar huis. Al met al een heel leuk 

project. 

 Namens Babino Peuteropvang 

Westzaan, Monique van Westrop

Op De Kroosduiker werd vooral 

het grootouderschap belicht, met 

heel veel leuke activiteiten. 

Er werd begonnen met een foto-

speurtocht door de school, waarbij 

de kinderen oude kinderfoto’s van de 

juff en en meesters moesten herken-

nen. Dat was nog best moeilijk hoor. 

In alle groepen kwamen er opa’s en 

oma’s voorlezen of vertellen over 

vroeger. En er waren zelfs breioma’s 

in de school. 

Op één dag kwamen alle leerkrach-

ten en kinderen verkleed als opa 

en oma en werd er tijdens 

de gymles zelfs bejaar-

dengym gedaan, met als 

favoriet de rollatorrace. Er 

was een spelletjesochtend 

met ouderwetse spellen 

als ganzenbord, sjoelen, 

hoedje wip, dammen en 

domino. Ook daar waren de 

hulpoma´s en -opa´s weer 

van de partij. 

We sloten de Kinderboeken-

week af met een boeken-

ruilbeurs en een optreden 

vol oude liedjes, zoals ‘Mijn 

opa, mijn opa, mijn opa.’ Al 

met al weer een superleuk 

thema.

Team De Kroosduiker

Thema Kinderboekenweek ‘voor altijd jong’ 

Kinderen groeien op in een wereld vol techniek en zijn 

van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waar-

om van de dingen om hen heen. Techniek is bij uitstek 

geschikt om een rijke leeromgeving in te richten. Bre-

de ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. 

Techniek levert daar een mooie bijdrage aan. Een har-

monische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis 

overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. 

Dus verbaal en abstract leren èn praktisch en concreet 

leren. De kinderen zijn erg enthousiast bezig met de 

experimenten en na de les bespre-

ken we het experiment: wat ging 

goed en wat kan beter?

Ineke Rovers, leerkracht groep 5 en 6

W&T-specialist De Rank
Een route maken naar opa en oma met de Beebot.

Wetenschap en 
techniek op De Rank
Al enige tijd zijn wij bezig om wetenschap en 

techniek te implementeren in de klas. Vanaf 2020 

krijgen alle basisschoolleerlingen het vak tech-

niek. Techniek geven, waarom is dat belangrijk?

De stallen, de schapen, pony’s en gei-

ten helpen ons om ons in te leven in 

het kerstverhaal. De kerststal is open 

op vrijdag 23 december 2016 van 

16.00 tot 20.00 uur. 

Op het hele uur worden er kerstver-

halen verteld door de Westzaanse 

predikant Cornelis Visser en de Assen-

delftse predikant Bart Vijfvinkel. Op 

Levende kerststal aan de Middel
De Protestantse Gemeente van Westzaan organiseert in samenwer-

king met boerin Jany Metselaar een levende kerststal naast Middel 

131, schuin tegenover Staatsbosbeheer. 

het halve uur worden er kerstliederen 

gezongen, begeleid door beide pre-

dikanten op harmonium en gitaar. 

Uiteraard wordt er gezorgd voor 

warm drinken en een versnapering. 

De kinderen kunnen bij de vuurton 

zelf broodjes bakken. 

Bij de boerderij is een grote tent 

geplaatst, zodat de kerststal ook 

bij slecht weer doorgang kan vinden. 

Zie ook: www.protestantse-gemeen-

te-westzaan.nl. 

Cornelis Visser
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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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Klaverjasclub
Afgelopen september bestond de 

klaverjasclub van de B.O.V. (bejaar-

denontspanningsvereniging) 50 jaar. 

Profi ciat! Dat is toch een teken dat 

het een gezellige club is. Eerst even 

bijkletsen en daarna uiteraard je best 

doen om een spelletje te winnen. Er 

wordt nog steeds op vrijdagmiddag 

van 14.00 tot 17.00 uur in De Kwaker 

geklaverjast. Iedereen is welkom. 

Informatie bij Marian Stolp, 075-

6212284.

Bridgedrive
Op zondag 11 december is er weer 

de maandelijkse openbare bridge-

drive. Aanvang 13.30 uur, kosten 

€ 6,- per koppel. Aanmelden via 

dmschoolmeester@gmail.com of te-

lefonisch, uiterlijk tot 12.00 uur op die 

dag, via nummer 075-6310352.

Café dansant 
Na een hele gezellige dansmiddag 

op 2 oktober met de band Acoustic 

& Friends hebben we besloten om 

deze band opnieuw uit te nodigen. 

Ze wilden heel graag, want ze vinden 

het Westzaanse publiek erg gezel-

lig om voor te spelen. Acoustic & 

Friends speelt op zondag 18 decem-

ber vanaf 15.00 uur. Entree € 5,-. Dit 

is inclusief een lekker (kerst)hapje en 

exclusief drankjes. De middag staat in 

het teken van Kerst.

(Kerst)kadootje                                                                                                    
Veel Westzaners hebben het boekje 

‘Kerst met tante Jo’ van Marjan van 

den Berg tijdens de presentatie van 

dit prachtig gebonden boekje, met 

gouden leeslint, al op zaterdag 12 

november in het Reghthuys gekocht. 

Voor de mensen die niet in de gele-

genheid waren zijn de boekjes nu te 

koop bij Gerda Steenbergen. Kosten 

€ 15,-, waarvan € 5,- naar de organi-

satie Kerstsamenzang van de West-

zaanse Gemeenschap gaat. Graag 

eerst even bellen: 06-12805499.

Boekbinden
Al zeker 25 jaar zijn we in De Kwa-

ker aan het boekbinden. Dat houdt 

in dat we oude boeken repareren of 

tijdschriften inbinden tot een boek. 

Met nieuwe cursisten wordt eerst 

een agenda gemaakt, dat betekent 

naaien en plakken. Op dit moment 

bestaat de club, met leraar Jaap Wes-

tra, uit twaalf personen. 

Wij zijn elke donderdagmiddag van 

twee tot vier uur in De Kaker. Als u 

interesse hebt kunt u zich aanmelden 

bij Elly Volkers: 075-6287970. Op het 

moment is er wel een wachtlijst. 

Voor alle duidelijkheid: wij repareren 

geen boeken voor particulieren.

De boekbindersclub in De Kwaker.

In de Zeilenmakersstraat is een gezel-

lige kerstmarkt met brandende 

vuurkorven, muziek, entertainment, 

eten en warme en koude dranken. 

U kunt gezellig wandelen langs de 

kerstkraampjes op het gebied van 

body & wellness, kleding, sjaals, mut-

sen, zeepjes, leren tassen, portemon-

nees en laptophoezen, kerstartikelen, 

bloemen, kerstkransen, tafelstukken, 

likeuren, kerstkaarten, Zaanse cho-

coladerepen, kerstbroden, Zaanse 

Duivekaters, houten kerstbomen, 

vintage meubelen en nog veel meer. 

De stichting Energy4all, de vereniging 

Zaansche Molen en de Historische 

Vereniging Westzaan zullen ook aan-

wezig zijn. 

Er zijn leuke activiteiten voor jong en 

oud, zoals een springkussen, een spel 

van mahjongclub De Zaanse Muur, 

een rad van fortuin en een workshop 

van Sfeervol Provence.

Op de podia bij het Reghthuys en 

in de Zeilenmakersstraat zijn optre-

dens van popkoor Leut en Deudelijk, 

de Zaanse band Cool BlenZ, coun-

try-and-westernkoor Rumberley, DJ 

Voxstrot, barbershopkoor West Side 

Sound, kwartet Vocal Four en close-

harmonygroep Cantantes. Er zijn the-

atervoorstellingen van de Zaanse 

Theaterschool met een kerstvoorstel-

ling van 20 minuten met liedjes, de 

musical Peter Pan van het Nationale 

Jeugd Musical Theater en nog veel 

meer.

In de Grote Kerk begint om 10.00 uur de 

jaarlijkse kerstmarkt en aansluitend om 

16.00 uur dus de Westzaanse Winter Fair. 

De hele dag gezelligheid en u hoeft niet 

thuis te eten, want wij hebben heerlijk 

eten voor u geregeld. Een greep uit het 

aanbod: biologische friet en stoofvlees 

met truff elmayo van de Eat & Meat-truck 

van Astrid van der Meer, pannenkoeken 

van Mieke van het pannenkoekenschip 

uit Wormerveer, hotdogs, kaasfondue 

van De Keuken, grillvlees, soepkraam, 

vegetarische hapjes, de suikerspin- en 

popcornkraam van Ingrid Korporaal, 

Zaanse chocolade, een koffi  ebar van 

Roast Beans, warme glühwein, warme 

chocolademelk, Zaanse Slobber-likeur, 

en overige alcoholische dranken en fris-

drank.

Heeft u een bezoek gebracht aan onze 

kerstmarkt, deelgenomen aan de acti-

viteiten en een kijkje genomen bij een 

van onze podia? Dan kunt u na wat 

heerlijke versnaperingen de sfeer-

volle lichtjesroute volgen. In heel 

Westzaan hebben bewoners alles uit 

de kast gehaald om ons dorp feeste-

lijk te verlichten. De tuinen zijn prach-

tig versierd met twinkelende lichtjes 

en kerstdecoraties. Loop de route of 

stap in en laat u vervoeren. Onderweg 

komt u nog heel wat leuks tegen. Wie 

weet mag u dan nog wel even met de 

Kerstman op de foto bij familie Koop-

man op de JJ Allanstraat 175.

Kom dus en neem uw vrienden en 

familie mee naar de Westzaanse 

Winter Fair en feest met ons mee! O, 

en vergeet niet uw kerstwens van te 

voren in te leveren. Wie weet komt uw 

wens wel uit. Dat hoort u tijdens de 

Winter Fair.

Voor meer informatie: 

Denise de Vries, organisatrice West-

zaanse Winter Fair: denise@puur-

zaans.nl of 06-46031766.

De Westzaanse Winter Fair biedt voor ieder wat wils
Op zaterdag 10 december begint om 16.00 uur de Westzaanse 

Winter Fair. De dag staat in het teken van gezelligheid, eten en drin-

ken, diverse optredens, saamhorigheid van de mensen in het dorp 

en plezier voor de kinderen. 

Dorcas 
Voedselactie 2016

Op zaterdag 29 oktober heb-

ben 16 vrijwilligers van Dorcas 

bij de Dekamarkt en de Coop 

in ons dorp levensmiddelen in-

gezameld voor de allerarmsten 

in een aantal projectlanden, 

waaronder Moldavië, Albanië 

en Roemenië. 

De vrijwilligers stonden van 8.45 

tot 16.00 uur bij de ingang van 

deze supermarkten en vroegen 

het winkelend publiek om één 

of meerdere producten van het 

voedselpakketlijstje te kopen en te 

doneren. 

Het resulteerde in een geweldige 

opbrengst van 55 volle dozen 

met levensmiddelen. Ook werd 

er regelmatig geld in de collec-

tebussen gestopt. De opbrengst 

daarvan is op dit moment nog 

niet bekend. Alle Westzaners die 

geholpen hebben om er ook dit 

jaar weer een succes van te maken, 

hartelijk dank. Meer info: www.

dorcasvoedselactie.nl.

Jan Westrik
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87 
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

Administratieve dienstverlening

Personeels- en salarisadministratie

Belastingzaken voor bedrijven en particulieren

Startersbegeleiding

Organisatie- en bedrijfsadviezen 

Financiële adviezen 

NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 223, 1551 EG Westzaan

Cappella Pratensis zingt 
‘Kerst met Josquin’, een poly-
fonie rond de kribbe

In 1503 werd Josquin Desprez in Ferrara benoemd 

tot kapelmeester aan het hof van Ercole d’Este. Het 

was de bekroning van zijn carrière in Italië. Josquin 

had zich ontpopt tot de meest toonaangevende 

componist van zijn generatie en werd binnenge-

haald als een ware vedette. En hij stelde niet teleur.

Cappella Pratensis zingt enkele van de mooiste 

werken die in Ferrara met Kerst werden gezongen, 

zoals de dramatische vertelling van de verkondi-

ging in ‘Missus est Gabriel’ en de adembenemende 

cyclus ‘O Admirable Commercium’.

Cappela Pratensis staat onder artistieke leiding van 

zanger/dirigent Stratton Bull.

Datum: donderdag 15 december 2016

Aanvang: 20.15 uur

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

€ 10,-. Abonnement zes concerten € 117,30, Vriend 

€ 96,60. Kaartverkoop via www.oudemuziek.nl of 

030-2329010

De Alphense meester-
verteller Arjen Siebel brengt 
‘Ademtocht’

Stel nou dat het eeuwige leven eindig is. Stel 

nou dat 1000 jaar in een seconde voorbijfl itst. 

Stel nou dat oud worden onzin is. Stel nou dat… 

‘Ademtocht is een theatervertelling over de zin 

en onzin van het eeuwige leven door de eeuwen 

heen. De ‘VERhaler’ Arjen Siebel brengt een nieu-

we theatervertelling voor grote mensen, door-

spekt met historische feiten, kwetsbaar dichtbij 

gebracht en altijd met een knipoog.

De VERhaler verstaat de kunst van het verhalen 

vertellen zoals dat ooit bedoeld was. Hij vertelt vijf 

kwartier achter elkaar zonder een letter op papier, 

zonder tekst uit het hoofd te hebben geleerd. 

‘Ademtocht’ wordt muzikaal omlijst en de fantasie 

van de luisteraars doet de rest.

De VERhaler is te volgen op www.facebook.com/

deverhaler of www.verhaler.nl 

Datum: vrijdag 16 december 2016

Aanvang: 20.30 uur

Toegangsprijs: € 10,-. Kaartverkoop aan de zaal; 

eventueel reserveren via: info@zuidervermaning.

nl of 075-6318279.

Zoals altijd in de Zuidervermaning zijn dit optre-

dens bij kaarslicht en is er na afl oop gelegenheid 

tot napraten met een drankje en een hapje.

Bij kunstgalerie Staphorsius is nog tot en 

met Tweede Kerstdag de 7e editie te zien 

van de verkooptentoonstelling ‘Natuurlijk 

Natuur’. 

Een indrukwekkend overzicht van verschillende 

vormen van ‘wildlife art’ met beelden, tekenin-

gen en schilderijen van (inter)nationaal befaamde 

natuur- en wildschilders. Dit alles met de natuur 

als centraal thema. Deelnemende kunstenaars 

zijn onder meer Wout Wachtmeester, Ger Zaags-

ma, Jaap Deelder, Bernd Hanrath, Jannes Kleiker 

en Léon van der Linden. Er is duidelijk te zien 

dat ‘wildlife art’ een steeds gro-

tere publieke belangstelling trekt. 

Deze keer is er ook veel nieuw 

werk te zien. Ook qua prijsstelling 

is het aanbod breed en gevarieerd. 

Openingstijden tentoonstelling: 

dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00 

uur. Zondag 11 en 26 december 

13.00-17.00 uur. Kunstgalerie Stap-

horsius, J.J. Allanstraat 287b West-

zaan. Info: 075-6143000 of www.

staphorsius.nl

‘Natuurlijk Natuur’ in Staphorsius Leon van der Linden - Saker Falcon.

Reghthuys 
schenkt glühwein
Op vrijdag 9 december brengt het Reght-

huys u reeds in kerstsferen en opent 

daartoe vanaf 19.00 uur haar deuren. 

Net als vorig jaar kunt u er een beetje roddelen, 

lekker even bijkletsen met buurtgenoten en de 

laatste nieuwtjes uitwisselen. Onder het genot 

van een glas glühwein lekker even nagenieten 

van het afgelopen jaar en weer ideeën opdoen 

voor komend jaar. 

Gaan wij ondertussen eens kijken wat er op zol-

der nog aan kerstspullen is te vinden en of we 

iemand kunnen strikken om de avond met wat 

muziek op te vrolijken. Wij zien u op 9 december 

graag even langswippen.

Gerbrand Kruijver

Kerstavond
Op 24 december vieren we ‘Kerstavond in West-

zaan’ (voorheen Kerstsamenzang) in de Grote 

Kerk, aanvang 19.30 uur. In de volgende Wessa-

ner volgt meer informatie over deze avond.

Annemarie Nol

Sfeervol kerstconcert 
met Jaap Zwart 
Op maandag 19 december is in de Grote 

Kerk een sfeervol concert. 

De bekende Nederlandse organist Jaap Zwart 

verzorgt dan een kerstconcert. De kaarsen bran-

den weer in deze prachtige ruimte; een uitste-

kend moment om in de kerstsfeer te komen. 

Jaap heeft een mooi kerstprogramma samen-

gesteld. Net als de voorgaande jaren zal tijdens 

dit concert veel samenzang zijn.

Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van 

de kerk zijn reeds om 19.15 uur geopend. Vooraf 

wordt u een kopje koffi  e of thee aangeboden. 

De toegang is gratis. Na afl oop is er een deurcol-

lecte om de concertserie in stand te houden.

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

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

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar
dé specialist
in uw regio!

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!

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

TEL. 0299-480100
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Appel-kwarktaart
Gebak voor 8 tot 10 personen

Benodigdheden:

klontje boter  •  150 gram verkruimelde biscuitjes  •  

90 gram fi jngehakte pecannoten  •  3 eetlepels kris-

talsuiker  •  2 theelepels kaneelpoeder  •  75 gram 

gesmolten boter  •  450 gram roomkaas  •  175 gram 

basterdsuiker  •  2 eieren  •  1/2 theelepel vanille-

extract  •  4 geschilde appels, zonder klokhuis in 

stukjes gesneden

Bereiding:

De oven verwarm je voor op 180°C. Vet een taart-

vorm (ongeveer 25 cm doorsnede) in met een klont-

je boter. Mix 120 gram van de biscuitkruimels met 

40 gram van de pecannoten, 3 eetlepels kristalsui-

ker, 1 theelepel kaneel en de gesmolten boter in een 

grote kom. Doe het mengsel in de taartvorm en druk 

het tegen de onder- en zijkant van de vorm, zodat er 

een gelijkmatige basis voor de taart ontstaat.

Bak de taartbodem 10 minuten in de voorverwarm-

de oven. Klop de roomkaas met 100 gram van de 

basterdsuiker tot een glad geheel. Klop vervolgens 

een voor een de eieren erdoor, gevolgd door het 

vanille-extract. Giet het mengsel in de taartvorm. 

Mix vervolgens de stukjes appel met de overige 

theelepel kaneel, de overgebleven 75 gram bas-

terdsuiker en de overgebleven 30 gram biscuitkrui-

mels. Strooi dit appel-kruimelmengsel samen met 

de overige pecannoten over de kwarktaart. Bak de 

appel-kwarktaart ongeveer 60 minuten in de voor-

verwarmde oven. Laat de taart volledig afkoelen 

voor het serveren.

Als er bij ons een verjaardag wordt gevierd gaat dat gepaard met taart. Natuurlijk zelf gemaakt en 

gebakken. Mijn dochters zijn ook door het kook- en bakvirus geïnfecteerd. Resultaat: zij bakken ook 

altijd iets. Standaard een monchoutaart en een appeltaart. Deze laatste in verschillende varianten. 

Met stroopwafel, speculaas of spijs. De laatste verjaardag heb ik een nieuw recept voor appeltaart 

geprobeerd en dat was erg lekker.

Weetje:

Pecannoten zijn langwerpig ovale tot cilindrische 

nootvruchten. De schil is roodbruin van kleur en 

bezet met donkerbruine strepen. De noot is net als 

de walnoot sterk gegroefd. Hij heeft een zoetig tot 

nootachtige smaak. Ze bevatten tot 75% vet en circa 

10% eiwit. Hiernaast 

bevatten ze veel 

zink en vitamine B1. 

Deze noten zijn dan 

ook erg gezond. Ze 

worden rauw gege-

ten. Ook worden 

ze vaak geroosterd 

en gezouten aangeboden of voor de garnering 

van gebak, zoetwaren en ijs gebruikt. De olie die 

uit de vruchten kan worden gewonnen is eetbaar, 

maar wordt overwegend in de cosmetica-industrie 

gebruikt. Het wordt gebruikt voor de productie van 

kleurstoff en en zeep. 

De pecannoot komt van nature voor in het zuiden 

van de Verenigde Staten. Hij wordt in gebieden met 

een subtropisch of warm gematigd klimaat aan-

geplant. Ook in het Nederlandse klimaat kunnen 

pecannoten groeien.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

Iman Eloise is gek op het versieren van taar-

ten. En de Westzaanse uit de J.J. Allanstraat is 

daar goed in. Zo goed, dat ze begin november 

in het Engelse Birmingham de tweede prijs 

won in de categorie Sugar Art Flowers. 

Ze had gekozen voor een boeket van rozen en 

seringen. In de categorie taarten voor speciale 

gelegenheden is ze derde geworden. Haar taart 

had een klassiek Engels uiterlijk met rozen, eetbaar 

kant en gespoten sierletters. Er waren ongeveer 

1500 deelnemers. In Europa zijn dit de meest felbe-

geerde taartdecoratieprijzen.

Westzaanse succesvol met bloemen van suikerwerk
Vorig jaar viel Iman in Birmingham ook al in de 

prijzen. En eerder dit jaar won ze een prijs bij 

de nationale kampioenschappen van Taart & 

Trends in de Utrechtse Jaarbeurs. Iman veroverde 

daar zilver op het onderdeel suikerbloemen. De 

cakedesigner, zoals ze offi  cieel genoemd wordt, 

was erg blij met haar zilveren plak. ‘Zo’n prijs is 

in de taartwereld een hele eer’, aldus de West-

zaanse. 

Wie geïnteresseerd is in haar taartdecoratiekunst 

moet eens kijken op de Facebookpagina van 

Iman Eloise.

Als vanouds is het gezelligheid troef in het mid-

den van de kerk, waar u, tegen zeer aantrekke-

lijke prijzen, kunt genieten van koffi  e, taart, een 

drankje. Noem maar op. Maar ook muzikaal wordt 

de kerstmarkt ingevuld. Om 11, 12 en 13 uur is er 

een orgelrecital van een half uur door de bekende 

organisten Jan Lienos, Joost Rijken en Dub de Vries. 

In de middag wordt om 14.30 en 15.15 door Koor 

aan de Zaan van muziekschool La Cantante een 

vrolijke compositie van kerstliederen ten gehore 

gebracht.

De opbrengst van de kerstmarkt gaat traditiege-

trouw naar een goed doel. De kerstmarkt heeft dit 

jaar het doel samengevoegd met de Westzaanse 

Winter Fair waarover in het vorige nummer van De 

Wessaner uitgebreid is bericht en die in tijd precies 

aansluit op de kerstmarkt. Naast de invulling van 

drie wensen door de Winter Fair gaat de opbrengst 

van de kerstmarkt in leuke deelbedragen naar men-

sen die het verdienen door hun inzet of anderszins. 

Gewoon een mooi geschenk voor mensen die het 

heel goed kunnen gebruiken of voor mensen die 

hun schouders zetten onder de noden van ande-

ren. Socialer en dichterbij kan toch niet?

Kom dus naar de kerstmarkt. Een moment voor 

uzelf vanwege de leuke kerstkramen, de muziek en 

de gezelligheid. Of maak het tot een moment om 

iets bij te dragen voor een ander.

Mooie samenwerkingsactie kerstmarkt Grote Kerk

Een rijk aanbod van mooie dingen en gezelligheid zijn de ingre-

diënten van de kerstmarkt in de Grote Kerk van Westzaan.

De kerstmarkt in de Grote Kerk van Westzaan wordt dit jaar gehouden op 10 december. Van 

10.00 uur tot 16.00 uur is de fraaie kerk het levendige en gezellige centrum van vele exposan-

ten die fraaie, kerstgerelateerde producten aanbieden. Er zit zeker iets voor u bij.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl
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De gemeente Zaanstad waar-
deert wat jij doet en biedt je 
daarom een gratis activiteit aan 
via een Pluim. Vraag je kado 
voor 31 december 2016 aan via:

 www.swtzaanstad.nl/
mantelzorgwaardering

welzijn  zorg  werk  wonen  inkomen

Zorgen voor je broer of zus
is best lastig. 
Dat verdient een kado!

Bij mantelzorgers wordt 

vaak gedacht aan volwas-

senen. Maar jongeren 

kunnen ook ineens man-

telzorger worden. Eén op 

de vier 4 kinderen is een jonge mantelzorger, maar 

realiseert zich dit niet. Bijvoorbeeld als hun vader 

na een verkeersongeluk niet meer kan lopen. Maar 

het kan ook zijn dat een kind of jongere opgroeit in 

een gezin waar een gezinslid kampt met een ver-

slaving of een depressie. En dat is soms best zwaar.

Voor deze jonge mantelzorger heeft de gemeente 

Zaanstad een cadeau: de Pluim. De Pluim is een 

beleveniscadeau-

bon, waarbij de 

jonge mantelzor-

ger kan kiezen uit 

diverse activitei-

ten. 

Ken jij of ben jij 

iemand die zorg 

verleent aan een 

vader, moeder, broer of zus? Ga naar www.

swtzaanstad.nl/mantelzorgwaardering en vraag 

de Pluim aan. Want mantelzorg verdient waar-

dering. 

Mantelzorgwaardering voor jongeren Kerstviering van de 
samenwerkende kerken

Op dinsdagmorgen 20 december vindt in 

Lambert Melisz weer de jaarlijkse kerst-

viering voor de oudere Westzaners plaats. 

Alle 70-plussers van Westzaan zijn daar 

welkom, kerkelijk of niet. 

Het wordt georganiseerd door leden van de 

Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke 

Kerk, de Christelijke Gereformeerde Gemeente 

en de Protestantse Gemeente Westzaan. De 

viering begint om 10.15 uur, maar de koffi  e 

en thee staan vanaf 9.45 uur klaar. Dit jaar zal 

een groepje kinderen van De Kroosduiker ook 

aan de viering meewerken. U hoort een lezing 

over de geboorte van Jezus en een kerstverhaal. 

Ook ds. Cornelis Visser en Mevrouw Kurvink 

(pianiste) verlenen hun medewerking en er 

worden natuurlijk vertrouwde kerstliederen 

gezongen.

Alle 70-plussers krijgen ook dit jaar een kleine 

verrassing die gemaakt is door dagactiviteiten-

centrum De Zonnehoek en de kersteditie van de 

Elisabethbode. Bent U dit jaar 70 geworden of 

was u dat al, maar hebt u nog nooit een kerst-

presentje van de kerken ontvangen, dan kunt u 

uw naam, geboortedatum en adres door geven 

aan: Lina van der Blom, Overtoom 61, 1551 PD 

Westzaan. Telefoon 075-6175344 of e-mail 

j.blom14@upcmail.nl

We hopen in Lambert Melisz weer veel 70-plus-

sers te verwelkomen en voor diegenen die niet 

kunnen komen: alvast een fi jne december-

maand, prettige kerstdagen en een voorspoe-

dig 2017.

Namens de samenwerkende kerken 

Hennie Schenk, José Veenman, Sible Jasper, 

Hennie Slegers, Fijtje Nol en Lina van der Blom.

Ook in dit jubileumjaar, we bestaan 40 jaar, 

hebben we weer op onze vaste dinsdag-

avonden gevist. De weersomstandigheden 

lieten weleens te wensen over: harde wind 

en regen, maar dat weerhield ons er niet van 

om langs de waterkant de nodige vissen aan 

de haak te slaan. 

De vangsten waren dit jaar een stuk beter dan in 

voorgaande jaren. Vorig jaar hadden we in totaal 

16.260 cm op de meetlat staan en dit jaar 21.310 

cm, dus aanzienlijk meer. Vooral de vangsten in de 

braak waren dit jaar een stuk beter, maar hoe dat te 

verklaren is blijft een vraag. Maar volgend seizoen 

vissen we weer meerdere avonden in de braak.

Vanwege ons 40-jarig bestaan hebben we met 

alle leden en aanhang een avond gehouden bij 

de Wereldkeuken, wat zeer goed bevallen is. Op 

5 november hebben we onze jaarlijkse slotavond 

gehouden in de kantine van ijsclub Lam-

bert Melisz met bingo en suitreiking van 

de verschillende bekers. De uitslagen van 

dit seizoen zijn als volgt: 

1e. C. Sopjes, 2e. M. Bron, 3e. L. Pot, 4e. 

C. van Hinte en 5e. B. Mulderij. De win-

naars van de koppelwedstrijd zijn L. Pot 

en C. Sopjes. De grootste vis is met 54 cm 

gevangen door T. van Leeuwen. De Van 

Heukelemcup is gewonnen door H. Hau-

zendorfer, de poedelprijs door A. Talstra.

Tevens wil ik de sponsors bedanken voor 

de prijzen die beschikbaar waren gesteld voor de 

competitie, alsmede voor de tombolatafel, die 

zoals gewoonlijk weer zeer goed gevuld was. De 

sponsors zijn Smeding Visrokerij, H.S.S. Spaken-

burg, Groenhard, G.M. Sloopwerk, Visspeciaalzaak 

Runderkamp, Slagerij De Ridder, De Leukste Taar-

tenshop en Floribundus Bloemen.

Al met al kunnen we weer op een geslaagd jaar 

terugzien. We starten het nieuwe seizoen weer 

medio mei.

Cees Sopjes

Vlnr: H. Hauzendorfer, M. Bron, A. Talsma, 

L. Pot, C. Sopjes, T. Van Leeuwen.

Goede vangst visclub De Braak in 2016 

In het Lambert Melisz-complex is met me-

dewerking van Evean en Parteon een plek 

gevonden waar een AED (Automatische Ex-

terne Defi brillator), die gebruikt wordt bij 

reanimatie, dag en nacht voor iedereen be-

reikbaar is.

Helaas is dit het enige apparaat in Westzaan 

dat dag en nacht bereikbaar is. Er zijn op diver-

se plaatsen meer apparaten, maar die zijn niet 

altijd bereikbaar. Tot onze vreugde heeft apo-

theek Wester belangeloos een AED-apparaat ter 

beschikking gesteld voor Westzaan-Zuid. Deze 

mag geplaatst worden bij Houtman Fysiothera-

pie, Zuideinde 120. Het enige probleem is nu nog 

dat er een klimaatgeregelde buitenkast aange-

De zorg voor een ander is best heftig. Dat verdient een cadeau. 

Daarom zetten de gemeente Zaanstad en het Sociaal Wijkteam 

Assendelft-Westzaan die mensen door middel van de mantel-

zorgwaardering graag in het zonnetje. 

schaft moet worden. De kosten daarvan zijn 2000 

euro en de jaarlijkse servicekosten 150 euro. Hier-

voor zijn wij nog op zoek naar sponsoren. Ver-

deeld over alle inwoners van Westzaan is dit niet 

veel geld, maar we hebben het nog niet. Wilt u 

alle Westzaners helpen, maak dan alstublieft een 

bedrag over op de rekening van EHBO Westzaan: 

NL36 RABO 037 016 0622 o.v.v. AED-kast. Mocht 

er voldoende geld beschikbaar komen, dan is een 

wens van ons om het AED-apparaat van dorps-

huis De Kwaker ook buiten in een kast te plaatsen. 

Info: e-mail: ehbowestzaan@outlook.com

Alvast namens alle Westzaners erg bedankt voor 

uw gift.

EHBO Westzaan, 

Jan van der Blom

AED-apparaat 24 uur inzetbaar in Westzaan
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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

Deze maand geen prijspuzzel. 

U kunt de oplossing dus niet 

inzenden. De oplossing van deze 

puzzel vindt u in het volgende 

nummer van De Wessaner. Veel 

puzzelplezier!

De oplossing van de prijspuzzel in De Wessaner van september is: OSSENOGEN. 

De winnaar is: G.J. Molenaar, De Appelboomstraat 35, Westzaan.

De oplossing van de beroepenkraker van Peter in het vorige nummer is: 

1. kraandrijver, 2. veldwachter, 3. scheepsarts, 4. metereoloog, 5. dameskapper, 6. telefoniste, 7. ornitholoog, 

8. stalmeester, 9. fi lmactrice, 10. choreograaf, 12. bierbrouwer, 13. slotenmaker.

Horizontaal: 1. lus, vloerbedekking, stuk 

hout, 2. trip, venster, magertjes, water in Fries-

land, 3. boom, chirurgisch instrument, meis-

jesnaam, dierengeluid, 4. plaats in Drenthe, 

edel dier, indien, reeds, 5. vader, meisjesnaam, 

folterwerktuig, deel van een kachel, 6. mega-

dyne, laaghartig, nieuw (in samenstellingen), 

achter, koning, 7. ingewand, slee, maanstand 

(afk.) drinkpartij, 8. eenheid van helderheid, 

ontkenning, vorm van gappen, dorp in de 

provincie Noord-Brabant, Spaanse jawoord, 

9. de dato (afk.), niet uit, de mensen, borst-

harnas, 10. voormalig Zweedse popgroep, 

akkoord, achtervoegsel, sluiting aan kleren, 

11. mager, schoonmaken, in het reine bren-

gen, 12. afdruk van het knijpen, schoeisel, 

plaats in Noord-Brabant, 13. zoon (afk.), deel 

van een boom, biersoort, vaartuig, zoogdier, 

14. plaats in Japan, attractie in de Efteling, 

sociaal economische voorlichting (afk.), 15. 

uniek, Japans gerecht met kogelvis, land-

bouwwerktuig, binnen, Spaanse uitroep, 16. 

vaartuig, vervoermiddel, Japanse geest, haar-

product, 17. en andere (afk.), tijdperk, roem, 

familielid, vrouwelijk lid van een studenten-

vereniging, 18. trip, landcode van Tunesië, 

Indonesisch meisje, pul, symbool van tin.

Verticaal: 1. trottoir, elegant, molen op de Zaanse Schans, 2. belasting op gebruik van een weg, plaats in Spanje, lichaams-

deel, snoepgoed, 3. vertraging, geneesmiddel, zoogdier, vangwerktuig, 4. straatmuzikant, wijze van handelen, gepelde gerst, 

5. adellijke titel, dierengeluid, hemelwezen, lang oosters gewaad, 6. bomen vellen, clownsvisje uit Disneyfi lm, communicatie-

middel, tijdseenheden, 7. Italiaans gerecht, persoonlijk voornaamwoord, winkelraam, ratione offi  cii (afk.), 8. eerste koningin 

van Nederland, roem, niet dezelfde, voegwoord, ajuinen, 9. eikschiller, kookgerei, volksverhaal, zuster in een klooster, 10. 

soort sjaal, groep deskundigen, deel van het gezicht, familielid, 11. pracht, beroep, bediende, bijwoord van tijd, 12. abonnee, 

elektromagnetische straling, oogvocht, deurhengsel, 13. Amerikaanse tennisspeler, langspeelplaat, Engelse aanspreekvorm, 

verbinding, delen van het gelaat, 14. snavel, binnen korte tijd, gast, Braziliaanse voetballer, aanhef van een brief, 15. deel van 

een hals, god van de zee, betreurenswaardig, dulden.

Plaats de letters in de groene vakjes achter elkaar en je krijgt de benaming voor iemand die slordig en gemakzuchtig is.

Van De Zonnebloem

Langs deze weg willen wij alle 

mensen die meegeholpen heb-

ben de Zonnebloemloten te 

verkopen hartelijk bedanken. 

We hebben weer een mooi resultaat 

behaald. De trekking heeft in oktober 

plaats gevonden. Mensen die hun lot 

hadden geregistreerd kregen automa-

tisch bericht via de e-mail. U kunt de 

trekking nakijken op teletekstpagina 

552 of op www.zon-

nebloem.nl/ loter i j /

uitslag. De trekking is 

ook telefonisch na te 

vragen: 0900-0633.

Hilly Huisman

Activiteiten Lambert Melisz

6 december 19.00 uur: 

St. Nicolaasavond

13 december 14.00 uur: Bingo

19 december 17.00 uur: 

Kerstmis voor de vrijwilligers

20 december 14.00 uur: Film

21 december 17.00 uur: 

Kerstmis voor de bewoners   

27 december 14.00 uur: 

Gezellige muziek van Tavenu
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Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op
www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:

Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

samen spelen, samen leren!

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

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

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers

• Drijvende terrassen

• Kanosteigers

• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

OF
Je ziet het verschil!

t m
e

Laat een mooie foto van jezelf 

en/of je favo riete huisdier 

naschilderen of tekenen. Dat kan 

al vanaf 95 euro. Kijk eens op 

www.zaanarts-portretten.nl of 

mail naar pcmgroot@gmail.com

ZAANARTS

Kapsalon

Fotostudio

Op afspraak M 06-36325638

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

In China zeggen ze:

‘Beter één lampje ontsteken, 

dan de duisternis vervloeken’ 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn om 10.00 uur in de 

Kooger Vermaning.

 4 dec broeder IJke Aalders

 11 dec ds. Henriette van Dunné

 18 dec  Open Liturgiegroep, 

thema ‘wat bezielt...’

 24 dec Kerstavond 

  19.30 uur Lessons and Carols

 25 dec Eerste Kerstdag ds. Jaap Brüsewitz

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middag- en avonddiensten worden gehouden 

in Beverwijk, Meerplein 62.

 4 dec 9.30 uur ds. L.J. Koopman 

  16.00 uur ds. G. Vos, Mijdrecht

 11 dec  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

   In beide diensten voorbereiding op 

het Heilig Avondmaal

 18 dec 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

   In beide diensten viering van het 

Heilig Avondmaal, in de middagdienst 

nabetrachting en dankzegging

 25 dec  Eerste Kerstdag 

9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 26 dec  Tweede Kerstdag 

10.00 uur gezinskerstfeest

 31 dec 19.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 4 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 11 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 15 dec 19.30 uur ds. F. Mulder

 18 dec  10.00 uur leesdienst en 

19.00 uur ds. A. Verschuure

 25 dec  Eerste Kerstdag 

10.00 en 15.30 uur leesdienst

 26 dec  Tweede Kerstdag 

9.30 uur kerstfeest met de kinderen

 31 dec 19.00 uur oudjaarsdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 4 dec  Tweede advent 

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

 11 dec  Derde advent 

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 18 dec  Vierde advent 

10.00 uur ds. J.H. de Wit, Zaandam

  16.30 uur kinderkerstfeest

 23 dec  16.00 uur tot 20.00 uur 

kerststal op de Middel

 24 dec  Kerstavond 

22.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 25 dec  Eerste Kerstdag 

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 31 dec 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 december 2016 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 donderdag 

22 december 2016.  

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
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