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De redactie wenst u 
fi jne feestdagen!
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hoefden te missen van deze muzikale 

en andere versnaperingen. De water-

standen waren ook altijd fascinerend. 

Eindeloze rijen namen, opgelezen met 

vlakke stem. Wij gokten mee: Panner-

dense Kop [pauze] plus 5 of [pauze] 

min 3. Grave beneden de sluisss... en 

dan gelukkig weer muziek. Tijdens 

de afwas zongen we de meeste lied-

jes ‘ongeveer’ met de radio mee. Mijn 

vader nam maandelijks van zijn 

werk de Muziekexpress voor ons mee 

en daaruit leerden we om de beurt 

de songteksten uit ons hoofd. Onze 

kamers versierd met posters. Ik had 

er eentje van Dave Berry op het mat-

glazen wc-raampje geplakt, dat op 

mijn slaapkamer uitkwam. Telkens 

als het licht aanging, verscheen hij. 

Strange eff ect on me. Enfi n, de radio is 

nooit meer uit mijn leven verdwenen. 

En straks begint de Top 2000 weer, een 

heerlijke luisterperiode die eindigt op 

31 december met de jaarwisseling. 

En dáárna maken we allemaal een 

nieuwe start met een vers jaar. Hij wilde eigenlijk boer worden. 
Als kind vond hij koeien melken 
het mooiste wat er is. Zijn droom 
was een eigen boerderij. Maar het 
lot bepaalde anders. Rob Stap-
horsius (56) werd galeriehouder 
en lijstenmaker. Hij nam in 1991 
het bedrijf over dat zijn vader 
24 jaar eerder was begonnen in 
een houten noodlokaaltje aan de 
Zeemansstraat in Zaandam.

Inmiddels bestaat lijstenmakerij en 
galerie Staphorsius vijftig jaar. Het 
houten noodlokaaltje is er allang 
niet meer. De galerie is alweer vele 
jaren gevestigd aan de J.J. Allans-
traat 287b, precies op de plek waar 

Rob Staphorsius ooit zijn boerderij 
wilde beginnen. De galeriehouder 
glimlacht als hij aan zijn oude ideaal 
terugdenkt. ‘Mijn plan was om hier 
een grote loopstal neer te zetten. De 
koeien moesten binnenblijven, want 
ik had er verder geen land omheen. 
Voer wilde ik gewoon kopen. Maar 
in 1985 werd de mestwet aangeno-
men. Daarin stond dat je per koe een 
bepaalde hoeveelheid grond moest 
hebben. Dat betekende het einde 
van mijn droom.’ 

Zeemansstraat
Staphorsius doet zijn verhaal in het 
kantoortje middenin de galerie. 
Langs één van de wanden staan hon-

derden prenten, die hij in de loop van 
de tijd heeft verzameld. In de expo-
sitieruimte hangt werk van onder 
meer Mary Koekenbier, Ger Zaagsma, 
Kees van de Nes en de Duitse kun-
stenares Diana Höhlig. In een aparte 
kamer staan tientallen werken van de 
befaamde Westzaanse schilders Wil-
lem en Chris Jansen.
‘Mijn vader is in 1967 begonnen als 
lijstenmaker’, vertelt Staphorsius. 
‘Hij werkte bij een drukkerij, maar 
dat bedrijf wilde verhuizen naar de 
Flevopolder. Dat zag mijn vader hele-
maal niet zitten. Hij kreeg het idee 
om lijstenmaker te worden, toen hij 

Galeriehouder wilde eigenlijk 
boer worden
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Rob Staphorsius aan het werk als lijstenmaker.

Vervolg op pagina 5 >
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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

Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters 
• Motorscooters • Accessoires

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88 
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl

Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

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

Menu
Wrap met gerookte zalm en roomkaas, 
geserveerd op een bedje van rucola sla

Gemarineerde visspies van zalm, roodbaars en 
gamba, geserveerd met kreeftensaus

of
Wildgoulash met stoofpeertjes en aardappelpuree

´Dame Karamel´
vanille ijs met warme karamelsaus en slagroom

€ 27,50

Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en keuze uit friet of 
gebakken aardappelen.

Reserveren is noodzakelijk, zie onze website www.deprins-westzaan.nl.

Hotel Restaurant De Prins wenst u 
een goed en gezond 2018 toe!

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   

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!



3

Harry Hagenaar (71) en Maartje (70) Hage-
naar-Zwikker wonen op J. J. Allanstraat 237. 

Wat hebben jullie voor werk gedaan?
H: Ik ben 32 jaar touringcarchauff eur bij Hellingman 
geweest. In Nederland reed ik met inkomende toe-
risten. De laatste jaren maakte ik ook grote rond-
reizen door Europa. Ik heb ook skivakanties naar 
Oostenrijk gereden. Wel grappig als je bij Liech-
tenstein opeens een collega van je tegenkomt. ‘Hé 
Piet!’ M: Ik mocht wel mee met die skivakanties. 
Soms wel drie keer per jaar. H: Dan bracht ik de gas-
ten ’s ochtends naar de piste en hoefde ik die pas 
om vijf uur weer op te halen. Was ik tussendoor vrij. 
In Obertauern in Oostenrijk kan het wel -26 graden 
zijn. Nee, ik heb gelukkig nooit een ongeluk gehad. 
Met 62 jaar ben ik met pensioen gegaan. Ik heb 
het rijden altijd met plezier 
gedaan. Of ik last van mijn rug 
heb gehad? Nee, nooit. Ik had 
natuurlijk een verende stoel en 
je moet goed opletten dat je 
recht zit. M: Hij moest ook altijd die koff ers in- en 
uitladen. H: Ach, die koff ers, dat was een handig-
heidje.

Maartje, wat heb jij voor werk gedaan?
Ik heb vijftien uur per week gymnastiekles gegeven, 
van kleutertjes tot volwassenen. Bij Carna Concor-
dia in Zaandam, dat later met Olympia samenging 
in CCO. Ik heb door heel Zaandam lesgegeven. 
Ik ben dertien jaar als leiding mee geweest op 
zomerkampen in Beekbergen. Kinderen van Jahn 
uit  Westzaan zijn ook wel mee geweest, omdat 
die niet genoeg leiding hadden voor hun eigen 
kampen. Wander van der Loo is mee geweest, 
Wouter Veenis, Wouter Allan, Markjan Fray, 
Sylvia Sleegers… Hier in Westzaan heb ik regelma-

tig ingevallen. Tot mijn 67ste heb ik nog vier uur 
dames conditiegym gegeven; op woensdag- en 
donderdagochtend.

Sport je zelf ook nog steeds?
M: Ja. Bij die clubjes van dames die ik toen les gege-
ven heb. Zie ik ze allemaal nog. En heerlijk dat ik nu 
geen les meer hoef voor te bereiden. H: Nee, ik heb 
nooit iets aan sport gedaan. Behalve skiën dan. En 
we fi etsen ’s zomers wel veel. Als we echt een dag 
weggaan iets van 60 km. Ja, nu elektrisch, hoor. En 
we wandelen veel. 

Kun je je nog bijzondere ritjes herinne-
ren, Harry?
O ja. Met artiesten. M: Kwam hij thuis met de vraag 
of ik wel eens van Neil Diamond had gehoord. H: 

Die moest ik dan met zo’n pri-
vatcar van het Concertgebouw 
naar het Okurahotel rijden. De 
mensen rukten zowat de deu-
ren uit mijn auto. Ik reed toen 

voor Lou van Rees, die die limousines inhuurde. 
Maar hij vertelde mij niks. Haha!

Waar zijn jullie geboren en getogen?
M: Ik op de Westzanerdijk. Mijn ouders Henk Zwik-
ker en Alie Verheijden hadden een melkwinkel, 
later ook met kruidenierswaren erbij. Mijn vader 
ging met de melkkar rond. Piet Zwikker is mijn 
neef. Ik ben de oudste van zes. De huishoudschool 
in Zaandam was niks voor mij en daarom ben ik 
in Amsterdam naar een vooropleiding voor lera-
res gegaan. Zo ben ik eigenlijk vanzelf in de sport 
terecht gekomen. Maar ik moest thuis ook nog fl ink 
aan de bak, hoor. H: Ik ben geboren in Arnhem en 
ik groeide op in Zaandam. Na de ulo heb ik o.a. cur-
sussen lassen en automonteur gedaan. Ik heb een 

tijdje in de autoplaatwerkerij van Spits gewerkt. En 
bij de Artillerie Inrichtingen. Maar als bewaker had 
ik geen klap te doen, dus dat vond ik niks. Ik was 
in Zaandam ook bij de brandweer en dat stond me 
meer aan.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
M: In Ons Huis in Zaandam. Bij het dansen. Het was 
niet meteen raak, hoor. Ik was toen nog zestien. H: 
Dat was in de Beatlestijd. De Cats traden daar op 
toen ze nog niet bekend waren. Ik liep met een 
Beatlesjasje, had lang haar en een Puch met een 
hoog stuur. Ik bracht haar naar huis en toen ston-
den ze daar allemaal te kijken. M: ‘Die jongen met 
dat pollekekoppie die komt er hier niet in,’ zei mijn 
moeder. Haha! Maar na een paar weken mocht hij 
wel binnenkomen, hoor. Mijn broertjes van acht 
wilden wel kappertje bij hem spelen. Ik was acht-
tien en Harry negentien toen we trouwden. Die 
leeftijd was toen nog gewoon. Want samenwonen 
dat ging niet. Ik was net zwanger, maar we zouden 
evengoed trouwen, hoor. 

Waar zijn jullie toen gaan wonen?
M: Eerst op Ringweg 55, bij de ingang van de Jan 
Vroegoptuinen. Daar stond een oude boerderij van 
Spits en daar mochten we gratis wonen. Na een jaar 
kregen we een fl at op 4-hoog in Poelenburg. En in 
1979 zijn we in dit huis komen wonen. We hebben 
hier altijd heerlijk gewoond. Alleen Alex heeft hier 
nog een jaar op de Noorderschool gezeten. Dit is 
altijd een leuk buurtje geweest. En nog. Toen Ellen 
van de overkant net verhuisd was hebben we haar 
wel gemist, hoor. 

Hebben jullie kinderen?
M: Ja, de oudste is Edwin. Die woont met zijn vrouw 
Petra Dekker op het Kalf en samen hebben zij vier 
kinderen. Petra is zijn tweede vrouw en vroeger was 
zij ons buurmeisje. Hun ramen zaten naast elkaar 
en dan zaten ze zo uren met elkaar te kletsen. Ze 
zijn nog met elkaar verloofd geweest, maar toch 
allebei met een ander getrouwd. Tot ze mekaar 
hier een jaar of zes geleden bij een Sinterklaasin-
tocht weer tegenkwamen. Drie jaar geleden zijn ze 
getrouwd. Edwin z’n jongste dochter scheelt drie 
dagen met Petra’s dochter en het zijn de grootste 
vriendinnen. Onze zoon Alex woont hier verderop 
en heeft met Regina twee zoons: Dylon en Jorn. Ik 
ben jaren oppasoma geweest. 

Hebben jullie hobby’s?
M: Tuinieren vind ik leuk. En ik heb 15 jaar in Dorps-
contact gezeten. H: Ik maak graag vogelhuisjes. En 
ik heb jarenlang trompet gespeeld.  

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
H: Je gezondheid. Ik ging met pensioen en een half 
jaar later lag ik in het ziekenhuis met een uitgerekte 
aorta. En een lekke hartklep. Terwijl ik nooit eerder 
wat gehad heb. M: Ja, je gezondheid is wel heel erg 
belangrijk. En dat we nog alles kunnen doen: fi et-
sen, wandelen, tuinieren, lekker buiten zijn. En met 
de kinderen en kleinkinderen gaat het ook allemaal 
prima. Mijn moeder is 95 en woont sinds drie jaar in 
Festina Lente en met haar gaat helaas wat minder. 

Marijke van der Pol

‘Rukten ze de deuren 
uit mijn auto’

IN DE SCHIJNWERPER
Harry en Maartje Hagenaar: 
‘Voor ons twintigste waren we 
getrouwd’
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R echte tocht 9 d, 1507 B Z Zaandam  
Te l :  075 - 631 2 3 8 4
Mo b :  06 - 532  31 9 77
E- m a i l :      r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
In t e r n e t :     w w w . h o t t i n g e l e k t r o t e c h n i e k . n l

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

www.autobedrijfbrakenhoff.nl
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Di. t/m Za.
geopend

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

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.

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie  
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl 

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie  
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl 

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie  
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl 

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.nl
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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 een blik op het begin van De Middel.

De Middel, het weggetje tussen Westzaan en Wormerveer, dankt zijn naam 
aan het gelijknamige buurtschap dat ooit het noordelijkste deel van Westzaan 
vormde. Het waren niet meer dan een paar geclusterde boerderijen die via 
het Weiver waren verbonden met de Kerkbuurt, het centrum van het dorp. 
De oude foto is vermoedelijk genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Rechts staat de boerderij van Schellinger met een paar melkbussen voor 
de deur. Zo’n tien jaar geleden werd het gebouw gesloopt en er kwam een 
dubbel woonhuis in boerderijstijl voor in de plaats. 

Dit is de laatste afl evering van de rubriek Zo was het, die ruim twee jaar elke 
maand in De Wessaner heeft gestaan.

zelf eens iets wilde laten inlijsten. Dat 
kostte in guldens toentertijd 1,60. Dat 
vond hij duur en bovendien was hij 
van mening dat hij het zelf beter kon.’
De lijstenmakerij van Staphorsius sr. 
was een schot in de roos. Al snel groei-
de het bedrij� e aan de Zeemansstraat 
uit zijn jasje en verhuisde naar een 
herenhuis aan de Westzijde. ‘Daar 
hadden we ruimte over en op een 
gegeven moment opperde iemand 
het idee om eens een expositie te 
organiseren. De eerste tentoonstel-
ling was er een van de Zaanse kun-
stenaar Jan Kruijver, die veel molens 
en historische panden schilderde. Het 
was een succes en het begin van de 
kunstgalerie.’
Vader Staphorsius maakte lange 
dagen. ‘Ik kan me niet anders herin-
neren dan dat mijn vader van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat werkte 
en dat begon hem op een gegeven 
moment op te breken. Eind jaren 
zeventig wilde hij er eigenlijk mee 
stoppen en hij had het idee dat ik, 
of een van mijn twee broers, de zaak 
over zou nemen. Maar wij waren niet 
geïnteresseerd. Ik al helemaal niet. 
Ik was een heel druk jongetje, ik had 
ADHD in het kwadraat, al bestond die 

term toen nog helemaal niet. Ik liep 
liever bij boeren rond om daar te hel-
pen met melken en hooien. Daar kon 
ik mijn energie kwijt.’

Chirurgijnshuys
Staphorsius sr. besloot het toch rus-
tiger aan te gaan doen, verkocht het 
pand aan de Westzijde en zette zijn 
bedrijf op een lager pitje voort in 
Westzaan, waar hij het zogeheten 
Chirurgijnshuys aan de J.J. Allans-
traat 293 had gekocht. Rob Staphor-
sius was na het uiteenspatten van zijn 
droom om boer te worden inmiddels 
in de melkmachinebranche terecht 
gekomen. Hij installeerde en repa-
reerde installaties bij boeren en was 
betrokken bij de ontwikkeling van 
de machines. ‘Ik had het naar mijn 
zin en had dat werk nog jaren vol 
kunnen houden, maar in 1991 kreeg 
mijn vader acute hartklachten. Hij 
voelde zich op een ochtend niet lek-
ker en ’s middags had hij vijf bypas-
ses. Hij vroeg mij of ik wat inlijstwerk 
wilde afmaken. Dat bleek een enor-
me hoeveelheid te zijn, want hij liep 
driekwart jaar achter. Als er een klant 
kwam, zei mijn vader ‘ik bel wel als 
het klaar is’ en vervolgens kwam dat 
op de grote stapel terecht. Ik heb 
mijn handen er vol aan gehad, maar 

ik had er wel aardigheid in en toen ik 
voor de tweede keer de vraag kreeg 
of ik de zaak wilde overnemen, ben ik 
er samen met mijn vrouw Rina inge-
stapt.’

Schapenstal
Staphorsius pakte de zaak voortva-
rend aan. Hij richtte de schapenstal 
achter zijn ouderlijk huis in als expo-
sitieruimte en opende met tentoon-
stellingen van de Zaanse kunstenaars 
Willem en Chris Janssen, Freek Engel 
en Jan Kruijver (dezelfde als die waar-
mee zijn vader ooit begon). ‘We heb-
ben jarenlang elke maand een nieuwe 
expositie gehad. Dat was heel strak 
geregeld. Na vier weken haalde ik op 
zaterdagochtend samen met mijn 
maat Pim Zwiers de werken van de 
exposerende kunstenaar weg en een 
paar uur later hingen daar de schil-
derijen van de nieuwe man of vrouw. 
Dan trokken we een paar fl essen wijn 
open voor de genodigden en was er 
weer een expositie geopend.’
Er hebben kunstenaars uit de hele 
wereld geëxposeerd bij Galerie Stap-
horsius. ’Ik kreeg ergens in de jaren 
negentig een grote inlijstopdracht 
voor een internationale kunstten-
toonstelling in Maastricht. Er deden 
uiteindelijk 3000 kunstenaars aan 

mee. Daar heb ik heel veel contac-
ten aan overgehouden. Veel van die 
mensen hebben bij ons een tentoon-
stelling gehad.’
Het waren hoogtijdagen. Rob Stap-
horsius denkt er nog wel eens met 
enige weemoed aan terug. Tegen-
woordig heeft hij vier exposities per 
jaar. ‘De belangstelling voor kunst 
in galeries is afgenomen met de 
opkomst van het internet. Je kunt 
tegenwoordig alles op je laptop of 
tablet zien. Laatst kwam iemand een 
werk van een kunstenaar uit Oekra-
ine in laten lijsten. Had hij gekocht 
via internet. De crisis in 2008 was ook 
een klap voor galeriehouders. Als je 
weinig geld hebt, koop je natuurlijk 
eerder een brood dan een schilderij. 
Tegenwoordig moet ik het voorna-
melijk van het inlijsten en restaureren 
hebben. Maar je hoort mij niet kla-
gen, hoor. Neem zo’n kunstenares als 
Diana Höhlig. Die heb ik ooit ‘ontdekt’ 
toen ze nog onbekend was. Een jaar 
later kreeg ze één van de meest pres-
tigieuze kunstprijzen in Engeland. 
Dan ben ik er heel trots op dat ze 
gewoon bij ons in Westzaan hangt.’

Melchert Leguijt

 

> Vervolg van pagina 1 
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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
www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel  (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl

Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

U bent van harte welkom!
 J.J. Allanstraat 322, Westzaan

 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over 
adverteren in 

kunt u mailen naar 
jan.steijn@tiscali.nl

Kerstnacht-
dienst in 
Grote Kerk

De kerstnachtdienst heeft dit jaar als thema Wek 
mijn zachtheid weer. Kerst roept die zachtheid 
vanzelf op. Door bij die ‘zachtheid’ te komen kan 
verharding en cynisme worden doorbroken. Iets 
waar onze maatschappij meer dan ooit behoef-
te aan heeft!  

De zang wordt, net als bij de Popdienst in novem-
ber, verzorgd door de in Westzaans geboren 
kleinkunstenares Brechtje Kat. Brechtje speelde 
in diverse theater- en tv-producties waaronder 
Ceblok H en A’dam - E.V.A en Voetbalmeisjes. 
Met haar soloprogramma Vaarland trad ze o.a. 
op in het Zaantheater en hier in Westzaan in de 
Zuidervermaning. Brechtje wordt bij het optre-
den in haar geboortedorp bijgestaan door gita-
rist Roel Goedhart. 
Datum: zondag 24 december, tijd: 22.30 uur, 
locatie: Grote Kerk.

Brechtje Kat en Roel Goedhart tijdens de Popdienst. Foto: 

Joke Kokelenberg.

Zelf hadden we knutsels gemaakt voor de Pieten-
markt. De opbrengst was voor de intocht van vol-
gend jaar. En ik kan u vertellen dat we het weer 
heel gezellig hebben gehad. Het blijft een mooi 
gezicht als de stoomboot komt aanvaren. Tijdens 
de optocht door het dorp was er een heel gezel-
lige sfeer. De mensen die hun huis of tuin hebben 
versierd, staan langs de weg om naar Sinterklaas 
te zwaaien. Bij het Reghthuys nog een laatste 
praatje met Sinterklaas voordat hij lekker gaat 
slapen. Dan kunnen de kinderen naar huis om 
hun schoen te zetten en beginnen de weken vol 

met sinterklaasactiviteiten. Maar als u dit leest is 
de Sint alweer vertrokken en staat de Kerst voor 
de deur. Wij wensen u hele fi jne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Klaar voor de intocht
Na de lampionnen zijn we overgegaan op de pietenmutsen voor de intocht van Sinterklaas. Die waren 
niet al te ingewikkeld. Onze peuters moesten ze alleen nog even kleuren en een mooie veer erop plak-
ken. Wij hadden de namen er groot opgezet om Sinterklaas een beetje te helpen. 
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De eerste meldingen van ransuilen 
zijn alweer enkele maanden gele-
den bij de werkgroep Roofvogels en 
Uilen Zaanstreek binnengekomen. 
Blijkbaar is Westzaan een uitstekend 
ransuilgebied aan het worden. Van 
fotograaf Rudi Waal heb ik onlangs 
een prachtige foto opgestuurd 
gekregen. Toen ik Rudi in de avond-
uren een bezoek bracht, zag ik zes 
ransuilen in de schemering geluid-

loos rondvliegen. Een aantal jaren 
geleden hadden wij in de Prinsen-
hofstraat hoog bezoek van een 
ransuilfamilie. Een echtpaar met vier 
jongen. Toen een horde te luidruch-
tige bezoekers langskwam, heeft het 
gezin voor een rustiger heenkomen 
gekozen. Helaas. 
De Ransuil jaagt vooral ’s nachts. Hij 
heeft een uitstekende schutkleur 
(zie foto). Overdag zit de uil rechtop, 

dicht tegen de stam van een kastanje 
of conifeer gedrukt. De ogen worden 
dan tot kleine spleetjes gesloten en 
de gezichtssluier is langgerekt. In 
deze onbeweeglijke houding valt de 
uil nauwelijks op. De uil is zeer alert 
en lijkt een blik uit te stralen van ‘ga 
weg, laat mij met rust’. Bij gevaar of 
verstoring drukt hij de veren tegen 
het lichaam en steken de oorplui-
men nog meer omhoog. Verwarring 
met de oehoe, die ook oorpluimen 
heeft, is mogelijk, maar deze laatste 
is aanzienlijk groter dan de ransuil 
en komt in deze omgeving niet voor. 
De ogen van de ransuil zijn prachtig 
oranje-geel, helemaal geschikt om in 
de schemering zoveel mogelijk licht 
op te vangen. 

Voortplanting
De ransuil broedt graag in oude nes-
ten van eksters of kraaien. Het vrouw-
tje kiest met veel zorg de nestplaats 
uit. Paarvorming vindt al plaats vanaf 
januari op de gezamenlijke slaap-
plaatsen. De uiteindelijke balts speelt 
zich af in maart en april in het broed-
territorium. Met zijn ‘hoekgeroep’ 
lokt het mannetje het wij� e. Tijdens 
de baltsvlucht worden de vleugels 
onder het lichaam tegen elkaar 
geslagen, hetgeen resulteert in een 
klepperend geluid. Op het nest laat 
het mannetje een laag, sonoor ‘hoe’ 
klinken, het vrouwtje een vibrerend 
‘weeeh’ en de bedelroep van de jon-
gen klinkt als een hoog ‘kie-jèè’. 

Aantallen 
Volgens SOVON broedden er in 2007 
in Nederland nog ongeveer 5500 
paren. Het aantal broedparen is in de 
periode 1990-2007 met meer dan 5 
procent per jaar achteruitgegaan. Als 
voornaamste oorzaak van de achter-
uitgang wordt het talrijker worden 
van de havik gezien, maar ook de ver-
grassing, waardoor muizen lastiger 
te vangen zijn. Ook de achteruitgang 
van het aanbod aan lege kraai- en 
eksternesten is van invloed. De rans-
uil staat op de internationale Rode 

Lijst nog niet als bedreigde soort te 
boek, maar op de Nederlandse Rode 
Lijst wel als kwetsbaar.

Biotoop
De Ransuil komt voor in een open 
landschap zoals in de Zaanstreek met 
lage plantengroei, afgewisseld met 
kleine stuikjes. In onze cultuurland-
schappen komen gemiddelde dicht-
heden voor van 10 paar per 100 km². 
Bij een goede voedselsituatie (veel 
veldmuizen) kan de dichtheid aan-
zienlijk toenemen. 
De ransuil jaagt voornamelijk in de 
vlucht. Het voedsel is tamelijk eenzij-
dig en bestaat grotendeels uit kleine 
zoogdieren en verder vogels, kikkers 
en insecten. Het vogelaandeel maakt 
meestal nog geen 10% van het menu 
uit. Mussen en vinken worden het 
meest bemachtigd en worden dan 
vaak overrompeld in hun slaapplaat-
sen.
Kerkuilen kunnen, anders dan de 
ransuilen, in alle maanden van het 
jaar broeden. De voedselsituatie 
moet dan wel optimaal zijn. Op de 
Fronikboerderij hebben ze al vele 
jaren achtereen kerkuilen kunnen tel-
len en ringen. 
Dat uilen intelligenter zijn dan kraai-
achtigen, zoals in de Fabeltjeskrant 
wordt beweerd, is een broodjeaap-
verhaal. Op internet zijn fi lmpjes te 
zien waarin een uil een onder een 
zakdoek verstopte levende muis 
niet kan oppikken. De kraai wint met 
gemak. 

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

Ransuilen zoeken elkaar 
’s winters op
Zijn naam dankt de ransuil (Asio otus) aan de gelijkenis met een ‘ran-
se’, Middelnederlands voor een muts met een kap, die in plooien een 
beetje afhangt. Nu het winter is nemen de ransuilen hun ‘roestplaat-
sen’ in: verzamelplaatsen vlak bij gunstige voedselgebieden. Het gaat 
soms om grote groepen. Het vormen van roestplaatsen begint meestal 
eind september, vaak in loofbomen zoals de kastanje. Als deze bomen 
hun blad verloren hebben, verhuizen de uilen naar naaldbomen in de 
buurt. Daar hebben ze betere dekking en brengen ze de rest van de 
winter door. Eind februari begint de roest langzaam uit elkaar te val-
len en kiezen de uilen een eigen territorium. 

De ransuil met zijn kenmerkende oorpluimen heeft een goede schutkleur. (foto: Rudi Waal)

Uilenbal met muizenbotjes.

Op 7 november deed De Kroosduiker met beide 
locaties mee met het project ‘Dansend de wereld 
rond’. Het werd begeleid door de Kunstbrigade. 
Elke groep studeerde o.l.v. een dansdocent 
een dans in uit een bepaald land. Daarna 
presenteerden de kinderen hun dansen in een 
voorstelling voor publiek. De landen die aan bod 
kwamen waren China, Nederland, Spanje, India, 

Rusland, de Balkan, Brazilië, Japan en Amerika. 
Het team van basisschool De Kroosduiker wenst 
alle Westzaners vrolijke feestdagen en een gezond 
2018!

Henk Schweitzer, 
directeur obs De Kroosduiker

Dansend de wereld rond
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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

  Linette
Pielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

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

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

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

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

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

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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door WILLEM TIP/deel 20

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Vier jaar voerde koning Lodewijk 
Napoleon het bewind in Holland. Dat 
deed hij heel anders dan zijn broer, 
de keizer, had gehoopt. Het Hol-
landse belang stond voor de koning 
voorop. Zo goed en zo kwaad als het 
ging leerde hij Nederlands. De smok-
kelhandel met Engeland zag hij door 
de vingers en bij rampen zoals de 
buskruitontploffi  ng in Leiden nam 
hij persoonlijk de leiding. Vooral die 
betrokkenheid bij het lot van de bur-
gerij droeg bij aan zijn goede naam. 
Verder zorgde hij ervoor dat verschil-
lende vernieuwingen werden door-
gevoerd. Al in de Bataafse tijd waren 
kerk en staat offi  cieel gescheiden 
(1798). Leden van alle kerkgenoot-

schappen moch-
ten sindsdien 
staatsbetrekkin-
gen aanvaarden. 
De uitsluiting 
van katholieken 
en doopsgezin-
den in de Zaanse 
dorpsb esturen 
behoorde nu tot 
het verleden. 
Lodewijk Napo-
leon ging verder 
op dit pad en 
stelde in 1808 
alle religies, pro-
testanten, katho-
lieken en joden, 
aan elkaar gelijk. 

De verschillende kerkgebouwen kwa-
men nu volledig onder het beheer 
van de betrokken kerkelijke gemeen-
te. Dat gold ook voor de Grote Kerk 
van Westzaan. Voor het kerkbestuur 
was dat niet dadelijk voordelig. Tot 
aan de Franse tijd had het bij het 
onderhoud nog een beroep kunnen 
doen op de overheid. Er gold een 
soort fi ftyfi fty-regeling. Nu verviel 
die. Het duurste onderdeel, de mid-
deleeuwse Sint Joristoren bleef ove-
rigens in overheidshanden. Zoals alle 
kerktorens had die een openbare 
taak: tijdaanwijzing en klokgelui bij 
brand en andere rampen. Het oude 
en hoge bouwwerk zou de nieuwe 
eigenaar, vanaf 1811 de gemeente 

Westzaan, nog veel zorgen baren. 
Ingrijpend voor de hele Zaanstreek 
maar in het bijzonder voor Westzaan 
was de herziening van de recht-
spraak. In 1808 repte men voor het 
eerst over een opheffi  ng van de plat-
telandsrechtbanken. Ook het West-
zaanse rechthuis zou daarbij zijn 
functie verliezen. Men dacht aan een 
centrale rechtbank in Purmerend. 
Voor de Zaanstreek was dat echter 
een onwerkbaar vooruitzicht. Drie 
lange jaren van overleg volgden. Uit-
eindelijk kreeg in 1811 de Zaanstreek 
toch een eigen kantongerecht. Echter 
niet in Westzaan maar in het veel gro-
tere Zaandam. Die gemeente was in 
hetzelfde jaar met goedkeuring van 
Napoleon ontstaan uit een samen-
voeging van Oost- en Westzaandam. 
Op grond van een document met 
de handtekening van de keizer erop 
mocht Zaandam zich voortaan zelfs 
‘stad’ noemen. 
Tegelijk met de opheffi  ng van de 
Westzaanse rechtbank speelde de 
opheffi  ng van de Banne Westzaan. 
De Banne had in de loop van de tijd 
al steeds meer taken zien verdwij-
nen. Plaatselijke zaken werden sinds 
de zeventiende eeuw door de ver-
schillende Zaandorpen zelf geregeld. 
In de Bataafse tijd volgden de taken 
van de polder, zoals het beheer van 
de sluizen (1799). Die werden over-
genomen door de polder Westzaan. 
In de jaren na 1811 werden nu de 
laatste taken van de Banne verdeeld. 
Het offi  ciële opheffi  ngsbesluit viel in 
1816. 
De feitelijke vereff ening duurde daar-
na nog lang, ruim een halve eeuw. 
De Banne had torenhoge schulden 
opgebouwd, ruim honderdduizend 
gulden (1810). Op het onderhoud van 
dijken en sluizen kon niet worden 
bezuinigd. Tegenover die schulden 
stonden slechts schamele jaarinkom-
sten, ongeveer vijfduizend gulden. 
Noodgedwongen zou men daarom 
in 1820 de schulden afboeken tot 
vijfenveertigduizend gulden. Vervol-
gens had men toch nog bijna een 
kwart eeuw nodig om het restant 
terug te betalen. De laatste bezittin-
gen en rechten van de Banne werden 
rond 1870 van de hand gedaan.
Voor het Westzaanse rechthuis 

begon na de opheffi  ng van zowel de 
rechtbank als de Banne een moei-
zame tijd. Het gebouw was deftig en 
mooi, maar vooral duur. De polder 
Westzaan en de nieuwe gemeente 
Westzaan hielden zich zorgvuldig 
op een afstand. Het Westzaanse 
gemeentebestuur had wel genoeg 
aan de Regentenkamer in het Wees-
huis. Het College voor de Lopende 
zaken van de Banne had het dure 
pand evenmin nodig. In de wandel-
gangen sprak men al over afbraak. 
Pas nadat de gouverneur van Noord-

Holland, Tets van Goudriaan, zich 
daarvoor had ingespannen, kwam 
men tot een vergelijk (1820). Sloop 
van het fraaie pand was toch al te 
ongerijmd. De gemeente Westzaan 
nam het pand over voor het symbo-
lische bedrag van 2541 gulden, nog 
geen tiende van de bouwkosten. Het 
polderbestuur en het College voor de 
lopende zaken van de Banne moch-
ten het rechthuis blijven gebruiken. 
Uiteindelijk zou het polderbestuur er 
nog lang vergaderen (tot 1965). De 
Westzaanse gemeenteraad zou het 
rechthuis blijven benutten tot aan 
zijn opheffi  ng eind 1972.  ■

Het Zaanse landschap

Koning Lodewijk Napoleon.

De toren van de oude Sint Joriskerk bleef 

in overheidshanden.

Het Reghthuys was in de 19e eeuw bijna gesloopt.
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I J

Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

DE NVM MAKELAARS UIT  WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.
 Geen intrekkingskosten en geen verborgen kosten.
Zie voor onze tarieven  www.simonedijkman.nl of  
bel 075 7725155 voor een gratis waardebepaling.

Molenwerf 9  •  1541 WR  Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11  •  www.apotheekwestzijderveld.nl

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

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

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

� 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

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!

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Banne Concert in het Reghthuys
Op vrijdag 12 januari begint om 20.00 uur 
een optreden van de Duitse meesterpianist 
Johann Markel. 

Johann Markel is geboren in Kronstadt (Roemenië) 
en kreeg zijn eerste pianoles toen hij tien jaar oud 
was. Als zestienjarige nam hij lessen bij Gottfried 
Rüll in Neurenberg. Verder volgde hij lessen bij 
Annie Gicquel, die een grote invloed op hem had. 
Onder haar leiding studeerde hij af in 2001 aan de 
Hochschule für Musik. Vervolgens studeerde hij bij 
Geoff rey Douglas Madge aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag.
Hij heeft vele specialisaties op zijn naam en deze 
avond neemt hij ons mee op een verkenningstocht 
naar de nieuwe wereld.
Plaats: Het Reghthuys 
Datum: vrijdag 12 januari 2018
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
Kaarten: € 12,50
Reserveringen: banneconcerten@gmail.com of 
info@reghthuyswestzaan.nl of aan de zaal. Na 
afl oop is er gelegenheid tot napraten met een 
drankje.

Terugblik maand november
Het programma in de november stond in het 
teken van de gezelligheid. Buiten was het grijs 
en guur, maar in de grote zaal was een fl itsende 
bingo en kwamen de heren van de Digitale Beeld-
bank zoals elk jaar Lambert Melisz bezoeken. De 
bewoners waren weer helemaal in hun element, 
want één ding is zeker: wat weten zij veel over ons 
dorp.
De derde dinsdagmiddag leek wel een surprise-
party, want Ans Tuin kwam zingen. Ans is gebo-
ren in de Jordaan en zong het ene na het andere 
levenslied. En daar hoorde natuurlijk een advo-
caatje met slagroom bij. Op de laatste dinsdag 
van de maand werd ’s avonds het sinterklaasfeest 

gevierd. Onze enige echte Westzaanse Sint kwam 
met twee pieten de bewoners bezoeken. Het 
werd een heerlijk avondje, met een opdracht voor 
de bewoners, drie hoofdprijzen en uiteraard veel 
lekkers!
Als de volgende editie van de Wessaner uitkomt, 
dan is er de altijd spannende Sint- bingo geweest, 
een middag vol meezingliedjes en een kerst-
avond vol verrassingen. Willem Kolk, Gerrie Okkes 
en Inske Rijskamp hadden deze kerstavond op 19 
december georganiseerd en gesponsord. Wat een 
geweldig initiatief van deze mensen en uiteraard 
komen wij hier in de volgende editie op terug.

Marion Bruins

Programma januari
02 januari  nieuwjaarsreceptie
09 januari  bingo
16 januari  muziek uit het leven gegrepen
23 januari   lezing Gerrit Volkers en 

Fred Eerenberg
30 januari  fi lm

Activiteiten Lambert Melisz

Kerstavond in 
Westzaan
Traditiegetrouw wordt op 24 december de 
‘Kerstavond in Westzaan’ gehouden. Die avond 
is er een mooi programma in de sfeervol ver-
lichte Grote Kerk, met medewerking van het 
Dagorkest Zaanstreek Waterland, het Westzaans 
Dameskoor en Muziekfabriek van Dijk. Jan Lie-
nos is de organist van de avond, hij begeleidt 
verschillende kerstliederen en bespeelt het 
kerkorgel met zijn bekende deskundigheid.; 
De aanvang is 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de 
kerk geopend. Bij binnenkomst wordt u verwel-
komd door sfeervolle muziek van het Dagorkest. 
De entree is gratis. Na afl oop kunt u bij de uit-
gang een bijdrage geven voor het dekken van 
de onkosten.
Kerstavond in Westzaan wordt georganiseerd 
door de Westzaanse Gemeenschap. We hopen 
dat het, net zoals voorgaande jaren, weer een 
geslaagde avond wordt. 

Klaas en Sonja Tuy

Gymvereniging 
Jahn overtreft 
de verwachting
Eind november was de sporthal in 
Wormer weer geheel bezet met 
turnsters uit de regio Zaanstreek-
Waterland. Bij de start van het nieu-
we seizoen lieten de gymnasten 
van Jahn zien dat zij zeker op het 

podium thuishoren. Zij veroverden 
maar liefst 16 medailles. Goud was 
er voor Plume Kroon (pre-instap D2), 
Rona Langenberg (jeugd 2 G), Krista 
Baijens (jeugd 1 D1), Louise van de 
Top (instap D1), Jolijn Nyaro (instap) 
en Cheyenne Veenstra (pupil 1). Zil-
ver was er voor: Amber Farafanow 
(instap D2), Yahzarah Sinester (jeugd 
1 D2) en Chafi na Sahin (instap). 
Brons was er voor Larissa Posthou-
wer (instap D2), Daphne Messchaert 

(instap D1), Daria Braaf (jeugd 1 D2) 
en Amber Beudeker (instap).

Door een groot aantal deelnemers 
in bepaalde disciplines waren er ook 
medailles voor Charlotte Verhoef 
(junior E), Lucy van der Werff  (pupil 
1 D2) en Jill Verhoef (pupil 1 D1). zij 
gingen naar huis met een vierde 
plaats. Een mooie start van het 
nieuwe seizoen. Iedereen van harte 
gefeliciteerd!
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www.rabobank.nl/pinpin

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores.

Kinderen die op jonge leeftijd met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst

de vruchten van. Met Rabo PinPin leren kinderen spelenderwijs en in een veilige

omgeving met geld omgaan. Met PinPin spelen?

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app

samen met
Rabo PinPin

Spelenderwijs
leren over geld

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

 schokdempers
 schadeherstel

 personen- en bedrijfswagens

 schokdempers
 schadeherstel
 schokdempers
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Westzaanse expositie
De laatste vergadering in 2017 van de com-
missie Dorpscontact was gezellig druk. De 
voorzittershamer moest meermalen worden 
gebruikt om het geluidsniveau enigszins 
terug te dringen. Want de Westzaner is en-
thousiast en betrokken en laat graag van 
zich horen. Een en ander natuurlijk onder 
het genot van de inmiddels beroemde ap-
peltaarten van Ingrid Jahn. 

Wijkwethouder 
De nieuw geïnstalleerde wijkwethouder Sanna 
Munnikendam voelde zich vereerd bij de verga-
dering aanwezig te zijn. Ze maakte direct contact 
door alle aanwezige de hand te schudden en te 
vertellen over haar motivatie voor de baan: beter/
meer luisteren naar bewoners. Als opvolger van 
Dick Emmer (sinds september) heeft zij dezelfde 
portefeuille en is ze naast wijkwethouder van 

Westzaan ook wijkwethouder van Zaandam-West 
en Poelenburg. In 2010 werd ze raadslid voor D66 
in de gemeenteraad van Zaanstad en de afgelo-
pen twee jaar was ze fractievoorzitter. Ze heeft  
als jurist bij het ministerie van Justitie gewerkt en 
bij de reclassering. Munnikendam kwam met het 
heugelijke nieuws dat voor de Kikker, die jaren bij 
de papierfabriek aan de Nauernasche vaart heeft 
gestaan, een nieuwe plek is gevonden. De nieuwe 
locatie is bij de start van het Riettoppad aan de 
Middel en een offi  cieel inwijdingsmoment is nog 
in de planning. Ook gaf Munnikendam aan op 
de hoogte te zijn van enkele zaken die momen-
teel spelen in Westzaan, zoals de kwestie met de 
zonnepanelen en een vergunningskwestie. Deze 
zaken hebben haar aandacht. Zij vroeg de aanwe-
zige na afl oop van de vergadering wijkmanager 
Monica Brie� es input te geven over de aanbeste-
dingen van het Sociaal Wijkteam. 

Westzaan exposeert
Archivaris Frans Hoving van het gemeentelijk 
archief vertelde dat het oudste gearchiveerd 
document stamt uit 1375 en, jawel hoor, afkomstig 
is uit Westzaan. Het betrof een Westzaanse koop-
akte en werd getoond via een Powerpointpre-
sentatie. Leuk nieuws is dat de grote vitrine in het 
stadhuis in Zaandam vanaf 11 december geheel 
in het teken staat van Westzaanse museumstuk-
ken van onder meer het Schaatsmuseum Lambert 
Melisz, de Stichting Kok Voogt, het Brandweer- en 
het Loodgietersmuseum. De expositie is tot half 
februari te bezichtigen in de publiekshal van het 
stadhuis. De ambitie is het archief verder uit te 
breiden met documentatie en beeldmateriaal van 
de migratieperiode en jeugdcultuur in de Zaan-
streek. 

Op naar 2018
Het bestuur van Dorpscontact wenst iedereen 
fi jne feestdagen. De volgende vergadering is 
maandag 5 februari om 20.00 uur in het Reght-
huys.

Carla van den Puttelaar voor Dorpscontact

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, Kerkbuurt 
40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 
1793.
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Gezellige drukte bij Dorpscontact. Foto: Fred Eerenberg.

Kerst op De Rank
Basisschool De Rank heeft dit jaar op 21 
december het kerstfeest met beide loca-
ties in de Grote Kerk gevierd. De weken 
ervoor is door de kinderen het kerstspel 
regelmatig geoefend en het kinderkoor 
heeft tijdens de tussenschoolse opvang 
gerepeteerd. De school is na de gezellige 
en drukke sinterklaasperiode weer mooi 
versierd door de twee actieve ouderraden. 
Er zijn diverse kerstbomen in de gangen 
geplaatst en wanneer u voorbij de scholen 
loopt, ziet u door de voordeur de kachel 
gezellig branden. 
Bent u geïnteresseerd in hoe de school er vanbinnen uitziet, dan kunt u altijd 
even naar binnen lopen en met mij een afspraak maken. Ik vind het heerlijk u 
te laten zien en te vertellen waar wij mee bezig zijn. Een afspraak maken per 
mail of telefonisch is natuurlijk ook mogelijk: angelieke.carpentier@agora.nu 
of 075-2010 126.

Angelieke Carpentier-Hamers,
directeur De Rank

Het team van basisschool De Rank 
wenst u fi jne kerstdagen en een heel 
gelukkig 2018!
In wit of kleur, groot of klein 
Koud, warm of heet, indrukwekkend en fi jn 
Door de mens of natuur, gemaakt of ontstaan 
Een vuur, een lamp een kaars, de zon, sterren of de maan 
Het geeft ons leven kleur, het maakt dat we iets zien 
Het laat de duisternis uit, en geeft wat warmte bovendien 
Dit allemaal is licht en allemaal uniek 
Soms lijkt het op elkaar, maar het is nooit identiek 
Dat is wat licht doet, het geeft wat warmte, kleur en identiteit 
Het straalt uit, juist in een donkere tijd 
We kunnen ermee herinneren, we kunnen ermee vieren 
We kunnen ermee huilen, lachen of klieren 
Het brengt mensen samen, in plaats van tegenover elkaar 
Het laat liefde voelen en is een mooi gebaar 
Een kind is als zo’n licht, onbevangen en uniek 
Is zichzelf, zonder vooroordelen, loopt niet mee met het publiek 
Laten wij weer even kind zijn en het licht beleven 
Laten wij stralen en ons licht doorgeven
 

Lisa Wit, leerkracht De Rank
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Het verhaal van de vierde Wijze uit het Oosten is het 
verhaal van de man die, toen de ster verschenen 
was, meteen al zijn bezittingen te gelde maakte, er 
drie edelstenen voor kocht (als geschenk voor de 
Koning) en zich vervolgens op weg begaf om zijn 
drie collega’s te treff en. Ze hadden afgesproken 
elkaar te ontmoeten op het terras van de Zoroastri-
sche tempel in Borsippa, nabij Babylon. 

Het verhaal vertelt hoe hij net te laat kwam, omdat 
hij vlak voor hij de stad binnenging, struikelde over 
een Joodse man die zieltogend, bijna dood, langs 
de kant van de weg lag, afgeranseld en uitgeplun-
derd door rovers. Artaban kan niet anders dan van 
zijn paard stijgen, neerknielen bij de zwaargewon-
de mens en als een ‘barmhartige samaritaan’ zijn 
wonden verzorgen en hem naar het dichtstbijzijn-
de gasthuis brengen. Onderwijl verneemt hij van 
deze Joodse man dat hij zich niet naar Jeruzalem 
moet begeven maar naar Bethlehem, als hij op 
zoek is naar de Koning der Joden.
Maar als hij op de plaats van afspraak aankomt, 
zijn Kaspar, Melchior en Balthasar nergens meer 
te bekennen. Enkel een brie� e vindt hij: ‘Artaban, 
wij hebben de hele nacht op je gewacht, uitstel 
niet meer mogelijk, volg ons door de woestijn.’ Dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan, want zonder 
karavaan trek je niet zomaar van Babylon naar 
Bethlehem. Het kost hem zijn eerste geschenk, een 
saffi  er, om de reis te fi nancieren.

Na een lange reis arriveert Artaban in Bethlehem. 
Een vrouw vertelt hem dat zijn collega’s inderdaad 
zijn geweest, het is de derde dag na hun komst. 
Ze hebben een bezoek gebracht aan een zekere 
Jozef van Nazareth en zijn vrouw. Ze weet dat ze 
meteen daarna weer zijn vertrokken èn dat ook 
de vader en moeder hals over kop de wijk hebben 
genomen, naar men zegt, naar Egypte… Ze zou-
den naar Egypte gevlucht zijn, omdat Romeinse 

soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. ‘Ik 
begrijp het niet, het waren heel gewone mensen 
en ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan 
hebben.’ En terwijl ze het verhaal vertelt, arriveert 
er een cohorte Romeinse soldaten. Zij beginnen in 
opdracht van die andere koning der Joden, Hero-
des, hun vreselijk werk te doen: alle kinderen onder 
de twee jaar moeten eraan geloven…
De vrouw vlucht het huis in en verbergt zich met 
haar kind. Artaban stelt zich frontaal op in de 
deuropening. Als de commandant hem opzij wil 
schuiven om het huis te doorzoeken, haalt hij 
een bloedrode robijn te voorschijn, zijn tweede 
geschenk voor de Koning der Joden: ‘Ik ben alleen 
in dit huis,’ zegt hij, terwijl hij de commandant strak 
aankijkt, ‘en deze robijn is voor u als u mij verder 
met rust laat.’ Zijn imposante gestalte vult de hele 
deuropening en de robijn glanst in het avondlicht. 
Begerig grist de aanvoerder de schitterende edel-
steen uit zijn hand en roept tegen de soldaten: 
‘Doorlopen! Hier is geen kind!’ De vrouw bedankt 
Artaban met tranen in de ogen. Ze zegt: ‘U hebt 
mijn kind gered. Moge de Heer u vrede geven.’ Wie 
één mens redt, redt de wereld, zegt de Talmoed.
 
Artaban zwerft vervolgens de hele wereld over, 
te beginnen in Egypte, op zoek naar die vreemde 
Koning. Geregeld vertoeft hij in Jeruzalem, maar 
steeds krijgt hij nul op rekest. Hij praat met rab-
bijnen, ontdekt de eigenaardigheid van Israëls 
geloof dat ‘God een God is die het recht der armen 
en verdrukten gelden doet’. En zo wordt hij oud, 
zijn baard wordt grijs en zijn krachten nemen af. 
Van al zijn schatten heeft hij er nog één over: een 
parel van grote waarde. Met een groep Joodse pel-
grims trekt hij naar Jeruzalem, waar de Joden hun 
paasfeest zullen vieren bij de tempel. Daar loopt 
Artaban door de nauwe straten en stegen, nog 
steeds zoekend om zich heen kijkend.
Een grote menigte mensen loopt opgewonden in 

de richting van de westelijke stadspoort. Aan een 
paar Perzische Joden die ook die kant op gaan, 
vraagt Artaban wat er aan de hand is. ‘We gaan 
naar Golgotha,’ antwoorden ze. ‘Daar buiten de 
stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden 
van twee beruchte rovers. En tegelijk met hen zal 
Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man 
heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en 
ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen 
onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft 
hem tot het kruis veroordeeld, omdat hij beweert 
de Koning der Joden te zijn.’ Artaban wordt doods-
bleek en staat te trillen op zijn benen. Is die Jezus 
van Nazareth de Koning die drieëndertig jaar gele-
den in Bethlehem is geboren en hij al die jaren 
heeft gezocht? En wordt die nu gekruisigd? Hoe is 
dit mogelijk? ‘Misschien kan ik hem nog vrijkopen 
met mijn parel,‘ denkt Artaban. En zo snel als zijn 
oude benen hem kunnen dragen, loopt hij met de 
menigte mee naar de poort.
Daar komt plotseling uit een zijstraat een troep 
soldaten die een meisje met zich mee slepen. Haar 
jurk is gescheurd en ze schreeuwt het uit van angst. 
Artaban blijft staan, hij heeft medelijden met haar. 
Het meisje ziet aan zijn kleren dat hij een Perzische 
geleerde is. ‘Help me,’ roept ze. ‘Mijn vader kwam 
ook uit Perzië, maar nu hij dood is,  hebben ze mij 
als slavin verkocht. Red me van wat erger is dan 
de dood!’ Artaban heeft nog maar één kostbaar 
geschenk voor de Koning die hij zoekt. Tijd om lang 
na te denken is er niet. Hij neemt de parel en houdt 
hem in zijn open hand. Verbaasd en begerig kijken 
de soldaten naar de glanzende steen. Ze laten het 
meisje los, grijpen de parel en verdwijnen.

Op hetzelfde moment wordt het aardedonker en 
een aardbeving laat de grond trillen. De muren 
van de huizen schudden heen en weer. De mensen 
vluchten zo snel mogelijk de poort uit, maar Arta-
ban blijft staan. Hij heeft geen haast meer en hij 
is niet bang. Zijn laatste geschenk voor de Koning 
heeft hij weggegeven. Hij heeft geen hoop meer 
hem nog te vinden. Zijn zoeken is afgelopen.
Opnieuw laat een aardschok de grond trillen. Een 
steen uit een muur valt op het hoofd van Arta-
ban en hij valt neer. Het meisje dat door hem was 
bevrijd, knielt geschrokken naast hem neer. Ze ziet 
zijn lippen bewegen en hoort hem fl uisteren: ‘Maar 
Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u 
te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken 
gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en 
heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? 
Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben ik 
bij u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, 
maar nooit heb ik u gevonden.’ Hij zwijgt en van 
veraf maar toch duidelijk hoort het meisje een stem 
die zegt: ‘Wat je voor Mijn broers en zussen hebt 
gedaan, dat heb je voor Mij gedaan!’

Een glans van verwondering en vreugde komt over 
het bleke gezicht van Artaban. Een laatste lange 
zucht van bevrijding komt over zijn lippen. Zijn reis 
is geëindigd. Zijn geschenken zijn aangenomen. 
De vierde Wijze had de Koning gevonden.

ingezonden door Bert Bax, 
lid van de Christelijke gereformeerde kerk.

Op zoek naar de Koning
Een kerstverhaal over Artaban, de vierde Wijze uit het Oosten



15

Korfbalvereniging Roda in Westzaan bestaat een 
eeuw! Reden genoeg voor de uitgave van ‘Jubileum-
boek WKV Roda 100 jaar’. Het is een boek met het 
verhaal over een vereniging uit een dorp dat in de 
landelijke pers wel ‘hét korfbaldorp’ werd genoemd. 

Er is veel gebeurd in die 100 jaar. Roda behoorde 
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw tot 
de tien grootste en beste korfbalverenigingen van 
Nederland. Opvallend in die periode was de kwali-
teit en de inzet van bestuurs- en commissieleden. 
Niets was hen te veel. Er werd getraind onder vaak 
slechte omstandigheden op modderige velden en 
in veel te kleine gymzalen door te grote groepen 
kinderen tegelijk. Er waren talloze meerdaagse 
uitwisselingen per jaar en de kampeerreizen in 
binnen- en buitenland waren fantastisch. Roda zat 
in die periode in de haarvaten van de Westzaanse 
samenleving. Maar de televisie deed zijn intrede in 
Nederland, het aanbod van vrijetijdsbestedingen 
verruimde sterk, de ontzuiling kwam en verenigin-
gen werden minder belangrijk. Roda moest ook 
met die maatschappelijke realiteit leren leven. Met 
vallen en opstaan werd een antwoord gevonden 
op deze uitdagingen. Het is allemaal te lezen in dit 
boek. 
De geschiedenis beschrijven van een vereniging 
kan op veel verschillende manieren. Vraag tien 
schrijvers een jubileumboek te maken en je krijgt 
evenzoveel verschillende boeken. Wij hebben de 
belangrijkste gebeurtenissen van de vereniging 
als rode draad gekozen. Het boek is chronolo-
gisch opgebouwd. Tot 1975 hebben we de nadruk 

gelegd op (maatschappelijke en sportieve) trends 
die zichtbaar waren. Vanaf het midden van de jaren 
zeventig gaan we over op kalenderjaren, omdat er 
toen meer feitelijke informatie op jaarbasis beschik-
baar kwam. Naast de beschrijving van de geschie-
denis hebben wij een aantal thema’s beschreven 
over zaken of personen die zeer belangrijk voor de 
vereniging zijn (geweest).
Wij hebben een schatting gemaakt van het aantal 
teams dat in deze 100 jaar voor de vereniging is uit-
gekomen. Dat zullen er tussen de 1100 en 1300 zijn 
geweest. Het begon met twaalftallen en dat zijn 
later achttallen (soms zelfs viertallen) geworden. 
Dus dan spreek je al snel over 12.000 korfballers, 
waarbij een groot aantal spelers natuurlijk meer-
dere jaren lid is (geweest). Daarom is het lastig om 
precies te zeggen hoeveel leden zich in de loop 
van het 100-jarig bestaan van Roda hebben laten 
inschrijven. Wij schatten het op tussen de 2000 en 
2500.
In januari 2016 zijn we gestart met het maken van 
een projectplan voor het samenstellen van dit jubi-
leumboek. De inschatting van de uren die wij voor 
deze klus nodig hadden, was helaas te optimistisch. 
Het schrijven van zo’n boek is geen sinecure en 
kost veel tijd. Toch is het een bijzondere ervaring. 
De hoofdrolspelers in dit boek, sommigen al gerui-
me tijd overleden, worden als het ware opnieuw je 
sportvrienden. En al schrijvend krijg je steeds meer 
respect voor hoe zij, met vaak beperkte middelen, 
veel zaken voor elkaar kregen. De geschiedenis her-
haalt zich. Historisch besef is vaak minimaal, ook in 
de korfbalsport en bij de korfbalbond. Iedereen is 

voortdurend bezig het wiel opnieuw uit te vinden, 
terwijl het antwoord al op allerlei momenten in de 
historie te vinden is.

Het is de bedoeling het eerste exemplaar van ‘Jubi-
leumboek WKV Roda 100 jaar’ tijdens de offi  ciële 
receptie op 3 februari 2018 in het Roda-clubge-
bouw aan te bieden aan de burgemeester en de 
wethouder. Om er zeker van te zijn dat u ook een 
exemplaar krijgt, de oplage is beperkt, kunt u nu 
alvast een exemplaar reserveren via de website van 
Roda: www.wkvroda.nl. De kostprijs van het boek 
is 19,50 euro. Voor dat bedrag krijgt u een boek van 
meer dan 200 pagina’s in kleur, gebonden in harde 
kaft, met de rijke historie van de vereniging, met 
uniek fotomateriaal geïllustreerd.
Wij wensen u fi jne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar, met voldoende tijd om kennis te nemen 
van de unieke historie van een van de oudste ver-
enigingen van Westzaan.

redactie ‘Jubileumboek WKV Roda 100 jaar’

Jubileumboek WKV Roda 100 jaar 
‘Met vallen en opstaan antwoorden vinden’

Al vele jaren wordt er door visclub De Braak 
op dinsdagavond op verschillende locaties 
gevist. Op dit moment bedraagt het leden-
aantal 18 personen, dus kunnen we wel wat 
nieuwe leden verwelkomen. Hoewel het le-
denbestand afneemt, worden de vangsten 
ieder jaar beter. In het seizoen 2015 werd 
in totaal 16.260 cm gevangen en in 2016 
21.310 cm. Dit jaar werd in totaal 23.635 cm 
gevangen, dus een duidelijke stijgende lijn. 
Waar dat precies aan te danken is, door be-
ter viswater of andere factoren? Wie het weet 
mag het zeggen. 

De weersomstandigheden waren dit seizoen erg 
wisselend, met veel wind en in de avonden met 
de nodige regenbuien, maar dat weerhield ons er 
niet van om de hengels uit te gooien. In november 
hebben we weer onze jaarlijkse slotavond gehou-
den met de einduitslagen in de diverse catego-
rieën. Deze zijn als volgt:
1e en algemeen kampioen: Cees Sopjes met totaal 

4368 cm. 2e en dameskampioen: Bets Mulderij 
met totaal 2211 cm. 3e en 4e: Lida Pot en Marco 
van Bergen met 1902 cm. 5e: Dennis de Haan met 
1554 cm. De koppelwedstrijd werd gewonnen 
door Cedrik van Hinte en Cees Sopjes met 405 cm. 
De grootste vis was een karper van 77 cm, gevan-
gen door Dirk Bloemberg. De Van Heucklumcup 
was dit jaar voor Angelica Sterk. De poedelprijs 
was voor Dirk Bloemberg.

Al met al kunnen we weer op een geslaagd sei-
zoen terugzien. Ik wil vanaf deze plaats de spon-
sors en de gulle gevers bedanken voor de prijzen 
die beschikbaar waren gesteld, zodat een ieder 
met de nodige prijzen huiswaarts kon keren.
We gaan ons weer opmaken voor het volgende 
visseizoen. Dat start medio mei 2018, dus als er 
onder de lezers mensen zijn die ook op onze dins-
dagavond een visje willen verschalken, meld je 
dan aan bij ondergetekende.

visclub De Braak, Cees Sopjes

Vangst visclub De Braak toont stijgende lijn

Voorste rij links Bets Mulderij, rechts Angelica Sterk. 

Achterste rij van links naar rechts Cedrik van Hinte , 

Cees Sopjes en Dirk Bloemberg.
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Sinterklaasintocht 2017
Op 18 november kwam Sinterklaas weer met de boot aan op de Zuid. Het weer had 
iets beter gekund, maar dat mocht de pret niet drukken. Honderden enthousiaste 
kinderen met hun ouders begroetten de Sint en zijn gevolg. In de haven waren 
Pieten aan het fl yboarden, wat tot veel enthousiasme leidde.  Na een rijtoer door 
het dorp werd de Sint ontvangen bij het Reghthuys, waar een menigte zich al 
verzameld had. De foto’s zijn gemaakt door Fred Eerenberg. Meer foto’s van de 
intocht vindt u op de website van de Westzaanse Gemeenschap.
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De nieuwe burgemeester van Zaan-
stad Jan Hamming heeft met zijn 
vrouw Roya vorige maand enkele 

bezoekjes gebracht aan Westzaan. 
Ze hebben het Reghthuys, De 
Kwaker, de ijsclub en twee molens 

bezocht, een rit door het dorp 
gemaakt, een boottocht door het 
veld en kennisgemaakt met verte-
genwoordigers van onder meer de 
Westzaanse Gemeenschap, stichting 
’t Reght Huys, Dorpscontact, de OBW 
en de Zuidervermaning. 

De burgemeester had voor ieder-
een een luisterend oor. ‘Een echt 
mensenmens, ‘ klonk het na afl oop 
van zijn bezoek. Burgemeester Ham-
ming kondigde aan om, net als in 
zijn eerdere standplaats Heusden, 
inhoud te zullen geven aan de leus 
‘minder gemeente, meer gemeen-
schap’. Het is een aanduiding dat er 
meer beweging in het bestuur van 
Zaanstad kan komen.

Wij hopen dat de burgemeester erin 
zal slagen om mensen, instellingen, 
organisaties en initiatieven van aller-
lei niveaus met elkaar in verbinding  
te brengen. Dat het hem lukt de 
individuele inwoners te enthousias-

meren, om vanuit een gevoel van 
‘samen’ van betekenis te zijn voor de 
Zaanse samenleving. De Westzaanse 
Gemeenschap zou graag zien dat 
Jan Hamming als een echte burger-
vader er van en voor de mensen is.  

‘Minder gemeente, meer gemeenschap’
Bezoek nieuwe burgemeester aan Westzaan

In het Westzijderveld stak de burgemeester samen met vrijwilligers van de OBW de handen uit 

de mouwen. Foto’s: Fred Eerenberg.

Burgemeester Jan Hamming (midden) en zijn 

vrouw Roya (links) in gesprek in De Kwaker.

Snertdag
Zoals u in De Wessaner van novem-
ber heeft kunnen lezen, organiseren 
we op 6 januari weer een snertdag. 
Deze keer met medewerking van het 
Dagorkest Zaanstreek Waterland en 
het Kapiteinskoor. Zowel de entree 
als de snert zijn gratis, dus wat houdt 
u tegen? U kunt elkaar onder het 
genot van een hapje en een drankje 
gelukkig nieuwjaar toewensen en 
dan ook nog genieten van zang en 
muziek. Dus komt allen. Er staat een 
busje waarmee u uw waardering ken-
baar kunt maken door middel van 
een gift. Iedereen is welkom.

Eff e d’r uit
Woensdag 10 januari starten we in 
samenwerking met het Sociaal Wijk-
team Westzaan/Assendelft de weke-
lijkse activiteitenochtend ‘Eff e d’r 
uit’. Het is voor mensen die behoefte 
hebben aan ontmoeting in een klei-
ne groep. Hier kunt u buurtgeno-
ten ontmoeten en leuke activiteiten 
ondernemen. Dit kan van alles zijn, 

van een kop koffi  e drinken en pra-
ten tot creatieve activiteiten, van een 
hobby delen tot muziek luisteren, of 
van puzzelen tot een kort uitstapje 
maken. Door de aanwezige bege-
leiding is er veel persoonlijke keuze 
mogelijk.
Iedere woensdag van 9.30 - 12.00 uur 
in dorpshuis De Kwaker. € 3,- per keer, 
inclusief koffi  e en thee.

Bridgedrive
Zondag 14 januari is er weer de 
maandelijks openbare bridgedrive, 
zoals elke 2e zondag van de maand. 
Aanvang 13.30 uur, kosten € 6,- per 
koppel. Aanmelden bij dmschool-
meester@gmail.com of telefonisch 
uiterlijk tot 12.00 uur op die dag op 
075- 6310 352.

ZAP-avond
Vrijdag 19 januari organiseren Lynn 
en Ezra i.s.m. Caroline Admiraal van 
het Sociaal Wijkteam een ZAP-avond. 
ZAP staat voor Zonder Alcohol Party. 
Als je nog niet de leeftijd hebt om 
in een bar of andere feestgelegen-
heid waar alcohol wordt geschon-
ken naar binnen te mogen, is dit een 
uitgelezen kans om met jongeren 
onder elkaar een gezellige avond te 
hebben. Het thema van deze avond 

is ‘Glow in the Dark’. We gaan water-
pongen of lekker met elkaar kletsen. 
Prijs € 5,- inclusief twee consump-
ties. De avond begint om 20.30 uur 
en zal rond 23.30 uur afgelopen zijn. 
Kaartverkoop via Sociaal Wijkteam: 
075-2060 019 of 06-1280 3409 of via 
c.admiraal@swtzaanstad.nl. Je kunt 
ook De Kwaker bellen of mailen voor 
kaarten of meer informatie: 075-6310 
352 of info@dorpshuis-westzaan.nl.

Keesbordtoernooi
Zondag 21 januari is er in De Kwaker 
weer een keesbordtoernooi, zoals 
elke 3e zondag van de maand. Gezel-
lig en spannend met elkaar keezen, 
lol hebben en ook nog een prijsje 
winnen? Wie wil dat niet. Aanvang 
13.00 uur, kosten € 7,50 per paar, 
inclusief lekkere hapjes en exclusief 
drankjes.

Oproep theedoeken
Wie heeft er theedoeken in de kast 
liggen die niet meer gebruikt wor-
den of niet mooi genoeg zijn voor 
uw keuken, maar voor De Kwaker nog 
uitstekend dienst kunnen doen? Wij 
zijn er blij mee!

Afscheid 
Hilly Huisman
Na veel actieve jaren als voorzit-
ter en activiteitenorganisator van 
de afdeling Westzaan van De Zon-
nebloem gaat Hilly Huisman per 1 
januari stoppen met deze functies. 
We bedanken Hilly voor haar inzet 
en zijn blij dat zij nog beschikbaar 
blijft  als begeleider bij uitstapjes 
met onze gasten. De Zonnebloem 
blijft bereikbaar via 
Anneke van ’t Hoff -Martens: 06-
2442 1811 of Inge van den Berge-
Boere: 075-7728 528.

Iedereen die graag iets doet voor 
onze Westzaanse gasten kan zich 
op bovenstaande telefoonnum-
mers aanmelden als  algemene 
vrijwilliger of voor een bestuurs-
functie. Vele handen maken licht 
werk en samen kunnen we veel 

betekenen, zonder dat 
het veel tijd kost. 

Anneke van’t Hoff -
Martens
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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... 

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl



19

Hutspot met zoete aardappel en 
een kuiltje venkeljus
Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten

Wat hebben we nodig:
50 gram boter • 3 uien, fi jngesneden • 2 tenen knof-
look, gepeld en gekneusd • 500 gram winterpeen, 
in stukken • 750 gram zoete aardappels, geschild 
en in stukken • 750 gram bloemige aardappels 
geschild en in stukken • 3 eetlepels olijfolie • 200 
gram gerookte spek, in blokjes • 2 theelepels ven-
kelzaad • 2 eetlepels gembersiroop • verse munt.

Bereiding:
Smelt de boter in een pan. Schep de ui en knofl ook 
erdoor en fruit twee minuten. Verdeel de wortel 
en alle aardappels over de ui. Schenk zoveel water 
erbij dat alles net is bedekt. Breng aan de kook. 
Draai het vuur laag en kook de aardappels met 

de wortels afgedekt in ongeveer 20 minuten gaar. 
Verhit intussen de olijfolie in een koekenpan. Voeg 
de spekblokjes met het venkelzaad toe en laat het 
spekvet uitsmelten op laag vuur. Nu kan ook het 
heerlijke venkelaroma goed vrijkomen. Giet de 
aardappel, wortel, ui en knofl ook af en vang al het 
kookvocht op. Stamp de aardappels en wortels 
grof. Voeg een scheut kookvocht toe, zodat smeu-
ige puree ontstaat. Breng op smaak met peper 
en zout. Draai intussen het vuur onder de spekjes 
hoger en bak de spekblokjes goudbruin en knap-
perig. Schenk de gembersiroop bij het spek en bak 
één minuut mee. Voeg 100 milliliter kookvocht toe 
en verwarm nog zachtjes tot je een mooie jusdikte 
hebt. Schep de hutspot op vier borden. Maak een 
kuiltje en schep de spekjes-venkeljus erin. Garneer 
met verse munt.

Weetje:
Hutspot ook wel (penen- of wortel)stamp of 
peestamp (Brabants), peen en uien of wortels en 

uien genoemd, is een typisch Nederlands winter-
gerecht. In Vlaanderen wordt dit gerecht stamppot 
genoemd, in Brussel stoemp. Het wordt gemaakt 
door aardappelen, wortelen (meestal winterpeen) 
en uien samen gaar te koken – eventueel met lau-
rier – en het geheel daarna te stampen tot een 
stamppot.
Hutspot gaat traditioneel vergezeld van gekookt 
klapstuk of al dan niet gerookt spek, waarbij 
de wortelen en uien in het kookvocht worden 
gegaard.
Hutspot bestond als gerecht in de lage landen al 
voordat de aardappel in Europa bekend was. En 
mogelijk ook voordat de wortel, die afkomstig is 
uit Iran, hier gangbaar werd. De hutspot die in 1574 
bij het Leidens ontzet werd gegeten, bevatte pas-
tinaak als basis.
 
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Vroeger stond je tot je knieën in de sneeuw en sloeg de ijzige wind en hagel in je gezicht. De laatste 
jaren blijkt de temperatuur echter steeds hoger en zachter te worden. Maar… het blijft toch het jaar-
getijde van de stamppotten. Zoveel variaties en oh zo lekker! Deze maand ga ik voor de hutspot maar 
dan iets anders.

2017 was het derde jaar dat dorpsbus De Groene Koets door het dorp reed. 
We hebben een lichte groei in het aantal passagiers gezien. We denken eind 
december de duizendste passagier een feestelijk onthaal te kunnen geven. 
Want ondanks kleine ongemakken is de bus toch een prima vervoermiddel 

gebleken om gebruik van te maken. Wilt u dat ook? Bel dan 06-1344 5600.
Namens de chauff eurs van de bus wensen wij u fi jne feestdagen en een voor-
spoedige jaarwisseling en vooral veel gezondheid. In 2018 staan we weer op 
tijd bij u voor de deur. En u weet het: we doen het graag.

De Groene Koets ziet lichte groei

Van links naar Rechts: Cees Lienos, Hans van de Berge, Wendy Duivenvoorde, Paul Beke, Antoon 

Kuijper, Martin van ’t Veer, Johan May, Piet Schoen, zittend:  Annemarie Nol en Aart van ’t Hoff . 

Foto: Karin Timmerman.
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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!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL 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!VESTIGINGEN

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

TEL. 0299-480100
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Ensemble Zefi ro, blazen 
aan het Saksische Hof
Het Italiaanse Ensemble Zefi ro van hoboïst Alfredo 
Bernardini is wereldwijd dé referentie voor barokke 
blaasmuziek op historische instrumenten. In dit 
concert spelen ze het repertoire dat misschien wel 
het beste bij ze past: virtuoze en kleurrijke kamer-
muziek van barokmeesters Telemann, Quantz en 
Zelenka, gecomponeerd voor het keurvorstelijke 
hof in Saksen.
De muziek, voor 
twee hobo’s, 
fagot en basso 
continuo, is 
terug te leiden 
naar één per-
soon: de hoboïst 
Johann Christian 
Richter. Hij was in dienst van het Saksische hof en 
inspireerde rond 1720 de beste componisten van 
Duitsland en Italië om sonates te componeren voor 
twee hobo’s en fagot. De prachtige muziek vindt 
in Ensemble Zefi ro vandaag zijn ideale uitvoerder.

Bezetting: Alfredo Bernardini hobo en muziekale 
leiding, Paolo Grazzi hobo, Alberto Grazzi fagot, 
Cecilia Bernardini en Alfi a Bakieva viool, Paolo 
Zuccheri violone en luca Guglielmi klavecimbel.

Datum: Donderdag 18 januari 2018, 20.15 uur
Duur: 70 minuten; geen pauze
Kaarten: € 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 gelegenheid tot 
napraten met een drankje en een hapje.

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N
Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Wim van der Weyden was van 1957 tot 1965 
schoolhoofd van de Noorderschool. Op 5 novem-
ber vierde hij zijn 60-jarig huwelijksfeest in 
Nibbixwoud. 

Plotsklaps stapte daar een bijna twintig kop-
pen tellende delegatie van ex-leerlingen bin-
nen, allen minstens 70 jaar oud, uit de zesde klas 
van jaargang 1958/59 van de Noorderschool. 
De voormalige zesdeklassers waren op slinkse 
wijze uitgenodigd door Van der Weydens echt-
genote Joke (81) en hun tweeling dochters 
Dinda en Linny.

Oud-schoolhoofd wordt verrast door delegatie uit Westzaan

In het midden Wim van der Weyden, rechts oud-leerling 

Kees Keijning.

Op 16 november 2017 was 
de bestuursvergadering en 
najaarslezing in de Grote Kerk. 
Een goed bezochte bijeen-
komst waar Gerrit Volkers een 
boeiend betoog gaf over de 
Grote of St. Joriskerk en haar 
rijke geschiedenis. Een prach-
tige maquette van de kerk en 
bijzondere gereedschappen 
onderstreepten het boeiende 
verhaal.

In het ledenvergaderingsdeel 
werd door de heer Jan Bijleveld, 
voorzitter van stichting ’t Reght 
Huys Banne Westzaan, de tijds-
capsule ‘Gemeentelijk Tehuis 
voor Ouden van Dagen’ (nu 

Lambert Melisz) overhandigd. 
Het document uit 1951 legt de 
eerste steenlegging vast. Een 
prachtig gebaar van ‘t Reght 
Huys. De Historische Vereniging 
is enorm verrast en er erg blij 
mee.
De tijdscapsule heeft jaren-
lang ingemetseld gezeten in 
de muur. Het oude tehuis is 
gesloopt in 1997. De laatste 
fase van de sloop was rond 
2002. Om restafval, waaronder 
lood en oud ijzer, weg te halen, 
werd Erik Berkhout gebeld. Bij 
dit restafval vond hij de in lood 
omwikkelde koker, waarin de 
drie zeer waardevolle docu-
menten zaten. Berkhout heeft 
veel inspanningen verricht om 
de documenten ergens onder 
te brengen. Bij de ontvangst 
werd hem verzekerd dat de 
documenten goed zouden wor-
den beheerd. 
Door alertheid van de Histo-
rische Vereniging bleef het 
document dat gemist werd (er 
waren er drie en er werden er 
twee overgedragen) niet op 

een stapel bij ’t Reght Huys lig-
gen, maar aan het totaal toege-
voegd. Met de overdracht krijgt 
Erik Berkhout loon naar werken 
voor zijn zorg van vele jaren 
voor een mooi stuk historie.

De Historische Vereniging is 
actief om de cultuurhistorische 
geschiedenis van Westzaan 
te verzamelen en vast te leg-
gen. Fysiek liggen de stukken 
opgeslagen op de Allanstraat. 
Het archief is met ingang van 
januari uitsluitend op afspraak 
te bezoeken. Daarvoor kunt 
u contact opnemen via 075-
6153 348 of 06-1717 1793. Per 1 
januari vindt een wisseling in 
het bestuur plaats. Secretaris 
Danielle Koopman heeft, om 
persoonlijke redenen, beslo-
ten haar bestuurstaken over te 
dragen. Peter Huisman zal zich 
inwerken op de materie en deze 
taken overnemen.

Ingrid Jahn,
voorzitter Historische Vereniging

Mooie aanwinst Historische Vereniging

Postduivenvereniging 
stopt ermee
Op 20 oktober 1949 werd ten huize van de heer 
J. Heijn aan het Zuideinde 253 de postduivenver-
eniging Strijd en Vriendschap opgericht. Er waren 
die avond meteen 10 leden die zich aanmeldden 
en de wens uitspraken dat de vereniging een lang 
leven tegemoet mocht gaan. Zij kozen de heer 
J.A. Schweitzer als de eerste voorzitter.
Na een aantal omzwervingen belandde de vereni-
ging in 1966 op de J.J. Allanstraat 391, achter in het 
oude clubgebouw van de korfbalvereniging Roda, 
die naar de Torenstraat was verhuisd. Het clubge-
bouw stond op het sportveld van gymvereniging 

Jahn, die daar tot die jaren hun uitvoeringen had-
den vertoond, maar nu naar sporthallen waren 
verhuisd. In die jaren bruiste de vereniging van 
het leven en in de hoogtijdagen waren er maar 
liefst 38 hokken waarvandaan gevlogen werd. De 
feestavonden en tentoonstellingen waren hoog-
tepunten van het jaar en menig Westzaner heeft 
deze feesten bezocht.
De laatste jaren zit de duivensport echter in een 
neerwaartse spiraal. De leden worden ouder en 
voor de jeugd is de duivensport geen optie. De 
sport vergt veel tijd en geld en een plek waar 
je een duivenhok mag plaatsen. Hierdoor is de 
vereniging geslonken tot 12 leden, waarvan er 
nog maar 8 (3 in ons dorp) echt wekelijks met de 

duiven vliegen. Deze terugloop heeft de laatste 
leden ertoe doen besluiten om de vereniging per 
31 december op te heff en. Op 6 oktober hebben 
we in De Prins voor het laatst onze kampioenen 
gehuldigd en nog éénmaal de oude duivenver-
halen opgehaald. Het werd nog een emotioneel 
gebeuren, want voor een aantal leden was het 
toch 50 tot 60 jaar lang een heel grote hobby die 
nu ten einde komt.
De laatste leden hebben zich onlangs gezamenlijk 
aangemeld in Wormerveer bij de plaatselijke dui-
venvereniging, zodat er toch nog iets over blijft 
van het oude, gezellige Strijd en Vriendschap.

Gerrit-Jan Kat, oud-secretaris
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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…

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

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

In een idyllische, besloten tuin staat 
hun in Zaanse stijl gebouwde huis 
daar mooi te wezen. Ik hoor fl uitende 
vogels vanuit een volière in een tuin 
die er ook uiterst verzorgd bijligt. Tim 
en Anita hebben er een klein para-
dijsje gecreëerd! Eenmaal binnen 
blijkt hun huis heel modern ingericht, 
wat een fl ink contrast vormt met de 
buitenzijde. Ik wordt er uiterst joviaal 
ontvangen door Tim en even later 
vraagt Anita mij olijk: ‘Kopje koffi  e?’, 
doelend op de televisiereclame van 
de glazenwasser. ‘Ik doe al schoon-
maakwerk sinds mijn zestiende en 
kom uit een als schoonmakers bekend 
staande familie,’ vervolgt Tim. Het 
familiebedrijf is begonnen als gla-
zenwassersbedrijf. In 1989 heeft hij 
met zijn echtgenote gekozen voor 
zelfstandigheid en het bedrijf Spec-
trum opgericht. Deze naam werd 
gekozen om het brede spectrum van 
diensten van het bedrijf aan te geven. 
Want naast de glazenwasserij reinigt 
het bedrijf gevels, trappenhuizen en 
kantoren. Ook zijn de medewerkers 
beschikbaar voor incidentele klus-
sen. Wanneer een van hun klanten 
moet verhuizen of brand- of water-
schade heeft opgelopen staat Spec-
trum paraat. Dit zorgt voor de nodige 

afwisseling in de werkzaamheden.
Het personeelsbestand is momenteel 
tien man, waarvan er vijf parttimers 
zijn. Anita houdt zich grotendeels 
bezig met de boekhouding en het 
kantoorwerk. Zij regelt dit alles vanuit 
huis, naast haar huishouding. Af en 
toe vervangt zij ook werknemers bij 
ziekte of verhindering. Tim werkt gro-
tendeels buiten de deur. Hij verzorgt 
de planning van de werkzaamheden 
en de werkverdeling. Daarnaast is 
zijn werk ook het werven van nieu-
we klanten en het voorbereiden van 
off ertes. Een opvolger hebben Tim 
en Anita helaas niet binnen het gezin. 
Dochter Amber van 25 studeert bin-
nenkort af als dierenarts in Gent, ter-
wijl hun zoon Roy van 27 werkzaam is 
in de ICT- sector.

De eerste klant van Spectrum was het 
Kunstcentrum, dat het bedrijf al sinds 
1989 trouw is. Recentelijk is deze 
klant verhuisd naar het Hembrugter-
rein, waarbij Tim en zijn werknemers 
ook timmerwerkzaamheden hebben 
verricht en hebben geholpen bij de 
verhuizing. Ook andere klanten zijn 
bijzonder trouw, zoals de uitzend-
organisatie 65+. Kort geleden heeft 
Spectrum er een belangrijke klant 
bij gekregen. De watertoren, die op 

een steenworp afstand van het huis 
ligt. Hierin zijn diverse kantoorruim-
tes van een makelaar gevestigd, een 
notaris en sinds kort het culinaire 
restaurant Groeneveld Eten. ‘Aan-
staande maandag moet ik de zesde 
verdieping daar schoon en fris ople-
veren,’ zegt Tim. ‘Dat wordt nog een 
hele klus.’ Ik ben Tim vergeten te vra-
gen naar het materiaal waarmee hij 
de hooggelegen ramen gaat wassen. 
Zijn uitschuifl adders zullen dat zeker 
niet halen.
Dat de schoonmaakbranche gevaar-
lijk kan zijn, ervoer Tim enkele jaren 
geleden. Hij maakte een lelijke val 
van een dak, waarbij hij zijn rug fl ink 
bezeerde. Gelukkig kwam hij daar na 
revalidatie goed overheen en loopt 
hij nu weer kordaat en opgewekt 

rond. Ook kan hij weer meedoen 
met de jaarlijkse skivakantie van een 
week, die hij samen met acht vrien-
den in Oostenrijk doorbrengt. Daar-
naast gaat hij graag, als daar tijd voor 
is, samen met zijn vrouw een weekje 
zonnen in Spanje of Griekenland. Hun 
paradijselijke tuin thuis is echter ook 
niet te versmaden voor een (mid)
dagje tussendoor. Voorlopig zijn de 
vakanties echter voorbij en moet er 
fl ink gewerkt worden. Tussen kerst 
en nieuwjaar zijn veel zakelijke klan-
ten gesloten en is het tijd voor groot 
onderhoud in hun bedrijven. 
Voor meer informatie zie: www.
schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Rolf Stigter

Tim en Anita in hun tuin in Vrouwenverdriet.

Schoonmaakbedrijf Spectrum
Mijn navigatie heeft er moeite mee het adres van Spectrum te vinden. Maar via 
Nauerna kom ik uiteindelijk toch op een doodlopend deel van de Vaartdijk in 
Vrouwenverdriet. Nu dan op zoek naar nummer 17. Bij de nummers 12, 14 en 16 
aangekomen, denk ik dat het pand aan de overzijde van het water moet liggen. 
Maar nog net op tijd zie ik naast nummer 16 een parkeerplaats met twee busjes 
van Spectrum. Het blijkt dat nummer 17 mooi verscholen hierachter ligt. Het is 
werkelijk een unieke plek die Anita en Tim van Heusden, de fi rmanten van Spec-
trum, hier hebben weten te vinden. 

Jan Hamming, sinds september de nieuwe bur-
gemeester van Zaanstad, verscheen bij wijze van 
grote verrassing op 14 november op de jaarver-
gadering van ijsclub Lambert Melisz. Rein Kelder 
van de ijsclub kreeg als eerste in Zaanstad door 
deze burgemeester een koninklijk lintje uitgereikt. 
Rein is benoemd als lid in de Orde van Oranje- 
Nassau. Westzaan is trots. Deze primeur wordt 
zeer gewaardeerd. Voor de meer dan honderdja-
rige ijsclub aan het Zuideinde was dit een grote 
opsteker.
Rein Kelderis sinds 1971 actief bij de gezellige ver-

eniging en leverde aan deze oeroude ijsclub voor-
al zijn technische kennis. Rein is ook actief voor 
operettevereniging Czaar Peter. 
Dezelfde avond werden verschillende actieve 
bestuursleden vereerd met een onderscheiding 
van verdiensten door de schaatsbond KNSB, 
Noord-Holland/Utrecht. De heer Steltenpool 
speldde de lintjes op de borst van Rein Kelder, 
Gerda Winter en Dirk Hartog. Profi ciat!

Antoon Kuijper

Koninklijke onderscheiding bij ijsclub Lambert Melisz
Rein Kelder zeer verrast

Burgemeester Hamming met Rein Kelder en echtgenote. 

Foto: Fred Eerenberg.
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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
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075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

Assendelft 
Vaartdijk 6a, 1566 PL 
T:    075-6875956
M:  06-50664427

Uitgeest     
Molenwerf 3, 1911 DB 
T:    0251-319065
M:  06-21574068

E:   info@smitenalles.nl
www.smitenalles.nl

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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Kunst in de 
kerk

Hannelieke van de Beek expo-
seert tot 8 januari in de Grote 
Kerk haar werk ‘Onderweg 
naar Kerst’. Op zaterdag 23 
december hoopt kunstenares 
Hannelieke van de Beek vanaf 
14.00 uur zelf aanwezig te zijn 
om over haar werk te vertellen. 
Ook zijn er prachtige kaarten 
en een geïllustreerd boekje 
met gedichten van haar werk 
te koop. 

Deze puzzels zijn allebei prijspuzzels. U kunt de oplossing(en) sturen of mailen naar een van bovenstaande adressen. 
Onder de goede inzendingen worden cadeaubonnen verloot. De oplossingen en prijswinnaars worden in het februari-
nummer bekendgemaakt. Dit is helaas de laatste bijdrage van Peter. In het nieuwe jaar hebben we in elk nummer een 
puzzel van Ingrid. De oplossing van de puzzel van Ingrid in het vorige nummer is SUIKERKOEPEL.

Inleveradressen:•  Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335•  Gré Jongewaard, 
Nauernasche Vaartdijk 4•  A. Kuiper, 

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

De kerst-
puzzels van 

Ingrid en PeterIngrid en Peter

In de kerstboom dient u 7 woorden te plaatsen van 2 tot en met 8 letters. Bij iedere van de genoemde 7 rubrieken hoort 
1 van de woorden, maar u mag zelf de lengte bepalen. Alleen enkelvoud is toegestaan, dus KERS wel en KERSEN niet. 
De letters hebben een waarde. Kiest u bijvoorbeeld bij de rubriek sport voor ZIJLIJN dan levert dat 2 + 2 + 3 + 2 + 5 = 14 
punten op. Kiest u voor KEU dan levert dat 4 + 4 + 3 = 11 punten op. De bedoeling is door goede keuzes zoveel mogelijk 
punten te verkrijgen als totaal van de 7 woorden.

De 7 rubrieken zijn: 1 zoogdier, 2 muziekinstrument, 3 fruit/vrucht/
groente, 4 heel werkwoord (dus lopen wel, loop niet), 5 kleding /schoeisel, 
6 begrip/voorwerp uit (denk)sport, 7 bloem/plant/boom.

Uw woorden moeten in Van Dale staan. Tekens op letters zoals trema’s 
zijn toegestaan. Lever de kerstboom in of noteer uw woorden op papier. 
Vergeet niet het totaal aantal punten te vermelden. 

LETTERWAARDEN
1 punt J Q V X      
2 punten B D M R W Z
3 punten F G I K N O 

4 punten E H L S U IJ
5 punten A C P T

Lever de ingevulde kerstboom in of noteer uw woorden op 
papier. Vergeet niet het totaal aantal punten te vermelden. 
Veel puzzelplezier!

K R U I S W O O R D P U Z Z E L B O O M  V A N  I N G R I D

Horizontaal: 1 algemene kunstzijde 
unie (afk.), 3 gedroogde vrucht, 5 stin-
kende tropische vrucht, 7 Engels graaf-
schap, 9 zuiginstallatie, 11 geestelijke 
leider, 13 brasem (Zaans), 14 dochter van 
Zeus, 16 eikschiller, 17 snookerstok, 18 
een koning van Israël, 21 sluis, 22 speel-
goed, 23 openbaar vervoermiddel, 24 
geneesmiddel, 25 eten bereiden.
Verticaal: 1 god van de oorlog, 2 bond-
genootschap, 3 gewelf, 4 motorvoertuig, 
6 halsbont, 8 kostuum, 9 regenscherm, 
10 nevel, 12 spijskaart, 13 schel, 14 bier, 
15 elektromotorische kracht (afk.), 17 
bazige vrouw, 19 slee, 20 rivier in Siberië.

Zijn de woorden juist ingevuld dan 
lees je verticaal een andere benaming 
voor een feestrede.

L E T T E R W A A R D E N P U Z Z E L  V A N  P E T E R

De Wessaner 
wordt actueler

De Wessaner verschijnt voortaan 
elke maand zes dagen eerder. 
In april (Koningsdag) en decem-
ber (feestdagen) waren we dat al 
gewend, maar nu geldt het dus 
voor het hele jaar. 
Het gevolg is dat de verschijnings-
datum telkens op de donderdag 
ligt. 
De inleverdatum van kopij blijft 
ongewijzigd op de 1e van de 
maand. In verband met de school-
vakantie verschijnt De Wessaner in 
2018 niet in augustus. 

De verschijningsdata zijn: 

25 januari, 
22 februari, 
22 maart, 
19 april, 
24 mei, 
21 juni, 
19 juli, 
20 september, 
25 oktober, 
22 november en 
20 december.

de redactie
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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

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
MEER INFORMATIE

samen spelen, samen leren!

T (075) 621 66 07  |  M  06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

...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

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl

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

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

HOUSE OF NAILS
Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in Gespecialiseerd in 
Gel- en AcrylnagelsGel- en Acrylnagels

• ManicureManicure

• Gelpolish op teennagels• Gelpolish op teennagels

• Docent bij Magnetic Docent bij Magnetic 
Nail Design B.V.Nail Design B.V.

• Jarenlange ervaring• Jarenlange ervaring

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan

      075-6218688 /       06-20821806      075-6218688 /       06-20821806
      house-of-nails@hetnet.nl      house-of-nails@hetnet.nl

t m
e

maandag 09.00 - 17.30 uur
dinsdag 09.00 - 13.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag 09.00 - 13.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service
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K E R K D I E N S T E N

Gerd de Ley zei: 
‘Mensen die te vol zijn van zichzelf, 

moeten dringend op dieet.’

Doopsgezinde Gemeente
24 dec 19.30 uur kerstavond, zang en teksten, 
de Nederlandse versie van Carols and Lessons
25 dec 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
7 jan 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
14 jan 10.00 uur Open Liturgiegroep 
21 jan 10.00 uur ds. Pieter Oussoren 
28 jan 10.00 uur nog onbekend

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten worden gehouden in 
Beverwijk, Meerstraat 62.
24 dec 9.30 uur ds. A.K. Wallet, Schoonrewoerd
 14.30 uur ds.H.de Graaf, Urk
25 dec 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
26 dec 10.30 uur gezinskerstfeest
31 dec 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
1 jan 10.30 uur ds. L.J .Koopman
7 jan 9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, 
 Nunspeet
14 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
21 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
28 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
24 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
25 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
26 dec 9.30 uur kerstfeest met en voor de 
 kinderen
31 dec 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur 
 oudjaarsdienst
1 jan 10.00 uur nieuwjaarsdienst
7 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
11 jan 18.00 huwelijksbevestiging 
 ds. C. Sonnevelt
14 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
21 jan 10.00 uur ds. G.W.S. Mulder en 19.00 uur
 ds. J.S. v.d. Net
23 jan 19.30 uur ds. A. Verschuure
28 jan 10.00 en 16.00 uur ds. A. Vermeij

Protestantse Gemeente Westzaan
24 dec 10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam
 22.30 uur ds. C. Visser, Westzaan
25 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
31 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan       
7 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
14 jan 10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
21 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
28 jan  10.00 uur ds. W. Venema, Oudkarspel

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en 
dr. G.N. van Altena. 

Zuideinde 73, 1551 EC  Westzaan
Inloopspreekuur: 
maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur

Torenstraat, 1551 BL  Westzaan 
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.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

Dorpsbus
Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel 
De Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 
9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 
bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-
plus-westzaan.

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 

Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 
 tel: 075-6153348/06-17171793

Colofon
Redactie 
Redactie : Peter Groot (075-771 08 18)
  Linda Wessels (06-40426993)
Fotografie : Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing, 

Wormerveer

Inleveren kopij
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40, 
1551 BW  Westzaan, e-mail: wessaner@gmail.com

Voor advertenties 
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 
1551 BG  Westzaan, e-mail: jan.steijn@tiscali.nl

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165, 
1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02

Financiële administratie
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 
1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 januari 2018 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
25 januari 2018.  

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.

Nieuwjaars-
bijeenkomst
De Westzaanse Gemeenschap en de commissie 
Dorpscontact hebben op 8 januari vanaf 20.00 
uur hun gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in 
het Reghthuys. 

Alle Westzaners zijn van harte welkom. Na 
afl oop is er een gezellige borrel.
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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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud




