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Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.  
19 april 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 1551 RA Westzaan. 
 
AGENDA 
 
1. Opening door Mevr. G. Steenbergen, waarnemend voorzitter WG. 
2. Mededelingen/afberichten. 
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 24 april 2017. 
4. Jaarverslag 2017 Westzaanse Gemeenschap, bestaande uit de verslagen van:  
 Dagelijks Bestuur WG, Commissie Volksfeesten: Koningsdag en Sinterklaas, Commissie Kerstavond in Westzaan, 

Commissie 4 mei Herdenking, Dorpscontact, Westzaans Dameskoor, Stichting Westzaanse Bodemvondsten 
Kok-Voogt, Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker, Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, De 
Wessaner, Stichting Dorpsbus Westzaan, Stichting Historisch Bezit  

      Nico Heermans, Historische vereniging en Stichting ’t Reght Huys.  
 
5. Financieel verslag.  
 a. Toelichting op de jaarrekening 2017. 
 b. Verslag kascommissie. 
 c. Vaststelling van de jaarrekening 2017 + decharge aan het bestuur inzake het gevoerde  
     beleid over 2017. 
    
7. Benoemingen/ herbenoemingen. 
      a. Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap: 
 Aftredend:  Mw. G. Steenbergen. 
 Benoemen: Hr. R. Damminga en de Hr. M.J. Fraij. 
 b. Historische vereniging: 
 Benoemen: Hr. P. Huisman. 
 c. Dameskoor Westzaan: 
 Benoemen: Mw. I. Themen en Mw. J. Vloon.  
 d. Commissie Volksfeesten, afdeling Koningsdag: 
 Benoemen: Hr. R. Damminga, Hr. D. Bessels, Mw. M. Flimm en Mw. A. de Jong. 
  
 8.  Benoeming kascommissie. 
  De kascommissie bestaat uit 2 personen en een reservelid. De samenstelling is als volgt: 
       1. Hr. C. Lienos. 2. Hr. Mudde 
       Reservelid: Mw. R. Schenk. 
       Aftredend: Hr. C. Lienos, benoeming nieuw reservelid kascommissie tijdens de vergadering. 
  
 9.  Overzicht activiteiten. 
       Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingsleden in 2018. 
 
 10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingsleden:   
  Ter kennisname. 
 
 11. Rondvraag en sluiting. 
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Verslag van de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap, 
gehouden op 24 april 2017 in de Grote Kerk te Westzaan. 
 
Aanwezig: Mevr. G. Steenbergen (waarnemend voorzitter), Hr. M.W.M. Haarhuis (penningmeester), 
Mevr. A. Nol, Hr. O. Eerland, Mevr. N. Zwikker-Buis (secretaris) van het dagelijks Bestuur WG 
en ca. 40 aanwezigen. 
 
1. Opening van de gezamenlijke vergadering. 
 Mw. G. Steenbergen opent de vergadering met een woord van welkom. We houden de Algemene 

Ledenvergadering dit jaar op weer een bijzondere locatie nl: in de Grote Kerk. Na de pauze zal Gerrit Volkers 
aan de hand van fotobeelden gaan vertellen over de geschiedenis van dit grote gebouw. 

 
2. Mededelingen/afberichten. 
 a. Berichten van verhindering worden doorgegeven. 
 
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 14 april 2016. 
 Er zijn geen op of aanmerkingen. 
 
4. Jaarverslag 2016 Westzaanse Gemeenschap. 
      Waarnemend voorzitter noemt de afdelingen stuk voor stuk op en vraagt of er vragen/opmerkingen zijn m.b.t. 

de aangeleverde jaarverslagen. Paul van den Berg vraagt wat de geldelijke bijdrage is bij een 100 jarig bestaan, 
n.a.v. deze zin in het jaarverslag van het db: Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum 
hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau. Het is  

 € 50.00 ongeacht de hoeveelheid jubileumjaren.    
 
5. Grote Westzaanse Loterij. 
 Mw. A. Nol vertelt dat de Grote Westzaanse Loterij dit jaar niet wordt gehouden. Doelstelling is om door 

verkoop van loten de verenigingen te ondersteunen. Echter, de verkoop van loten liep de laatste jaren steeds 
verder terug. De minimale afname is 2500 loten. Vorig jaar was de grens bereikt. Het dagelijks bestuur heeft 
zelf nog loten moeten verkopen. Daarbij is de Rabobank 3 jaar geleden al afgehaakt met 
prijzengeld/sponsoring. Organisaties/scholen konden dit jaar nog loten bestellen maar het aantal was 1925. 
Het enthousiasme van kinderen om langs de huizen te gaan is terug gelopen. Te kort om de loterij door te laten 
gaan.  

 
6. Financiën. 
 a. Hr. M. Haarhuis geeft een toelichting op de financiën. Het is een goed jaar geweest. De penningmeester 

bedankt een ieder die de cijfers op tijd heeft aangeleverd. De cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie. 
Zij krijgen een fles wijn als bedankje. De leden die vorig jaar geen contributie betaald hebben kregen een 
herinnering. Dat gaf succes, het heeft veel opgeleverd. Er is door het dagelijks bestuur geld gereserveerd voor 
DDvW (De Dag van Westzaan 9 september 2017) en daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de gemeente.  

 b. Verslag kascommissie: Mw. K. Timmerman brengt verslag uit van de kascommissie. De financiële 
administratie is goed doorgekeken. De cijfers zijn juist en volledig.  

 c. Mw. K. Timmerman vraagt de vergadering het financieel verslag goed te keuren en de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering stemt hier met applaus mee in. 

 
7. Benoemen/herbenoemen. 
 a. Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap: 
 Herbenoemd: Mw. N. Zwikker-Buis en Hr. K. Tuyn. 
 Aftredend na 7 jaar lid van het bestuur: Mw. A. Nol.  
 Gerda Steenbergen bedankt Annemarie Nol voor haar inzet in het bestuur, voor de organisatie van de Grote 

Westzaanse loterij en de Kerstavond in Westzaan. Zij krijgt een ingelijste ets + boeket bloemen overhandigt. 
 
      b. Historische vereniging: 
 Benoemen: Mw.  I. Jahn, Mw. D. Koopman, Hr. A. v d Hoeden, Hr. H. Jahn en Hr. B. Koopman.  
 c. Stichting Reght Huys Banne Westzaan: 
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 Benoemen: Hr. J. v h Veer. 
 Herbenoemd:  Hr. T. Koekenbier en Hr. J. Stoop. 
 d. Commissie 4 mei Herdenking: 
 Benoemen: Hr. J. Heijink. 
 e. Dameskoor Westzaan: 
 Benoemen: Mw. A. Stuurman. 
  
8. Benoeming reservelid kascommissie. 
 Mw. K. Timmerman treedt af als lid onder dankzegging voor haar werkzaamheden. 
 Er wordt een reservelid gevraagd. Mw. R. Schenk meldt zich aan. De kascommissie 2017 bestaat uit de 

volgende personen: Hr. C. Lienos, de Hr. Mudde en Mw. R. Schenk. 
  
9. Overzicht activiteiten. 
 Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingen in 2017. 
 Waarnemend voorzitter Mw. G. Steenbergen vertelt dat op 9 september a.s. De Dag van Westzaan gehouden 

wordt. Een dag waarbij veel verenigingen/stichtingen/clubs en/of Westzaners zich presenteren. Een dag waar 
op veel locaties in ons dorp activiteiten zijn. Een greep: optocht Oldtimers, sportevenement, exposities, 
fietspuzzeltocht, open tuinen, imkerijen open, wagenspel, optredens enz. 

 Samenwerking bevorderen, de saamhorigheid vergroten. De website wordt aangepast. Er komt info via de 
Wessaner, via facebook, twitter enz. Kortom: een groots opgezette feestelijke dag. 

 
10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingen. 
 Ter kennisname. 
 
11. Rondvraag en sluiting. 
 Mw. R. Schenk: op verschillende data in mei 2017 wordt voor de zesde keer Open Joodse Huizen georganiseerd 

in 14 steden in het land Dit jaar doet Zaanstad voor de eerste keer mee en is er Open Joodse huizenroute in de 
Zaanstreek o.a. ook in Westzaan bij Mw. Roos, J.J. Allanstraat. Er zijn flyers beschikbaar. 

 Hr. F. Eerenberg:  kijk eens regelmatig op de website van de WG: www.westzaan-info.nl   
  
 Waarnemend voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

http://www.westzaan-info.nl/


 

6  
6 

                                           Westzaanse Gemeenschap 
                                           Ontvangen jaarverslagen 2017    
 
 
 
Dagelijks Bestuur 
 
Commissie Volksfeesten: 
Afd. Sinterklaas en Koningsdag 
 
Commissie Bijzondere Activiteiten 
Kerstavond in Westzaan, 4 mei Herdenking 
 
Dorpscontact 
 
Historische vereniging 
 
Westzaans Dameskoor 
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JAARVERSLAGEN 2017 VAN AFDELINGEN/COMMISSIES VAN DE WESTZAANSE GEMEENSCHAP. 
 
DAGELIJKS BESTUUR 2017. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst: Op maandag 9 januari 2017 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse 
Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Na het openingswoord van voorzitter Jerry Jahn 
van Dorpscontact, hield penningmeester Marcel Haarhuis namens de WG een speech. De prijs voor de meest 
verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar, de Geertje Visser-Schoenprijs, werd uitgereikt aan Martin 
Kruidenberg. Het bestuur weet zijn inzet en kennis van biodiversiteit te waarderen, tevens vindt het bestuur  dat 
hij een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de leefbaarheid en erin is geslaagd Westzaan te promoten. 
Herleving zorgde voor een leuke sketch met een terugblik over het afgelopen jaar. Na afloop werd er gezellig 
nagepraat. 
 
Voorzittersoverleg: In januari 2017 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de 
voorzitters van 15 WG afdelingen en van de ca. 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het 
dagelijks bestuur van de WG. Er is geen agenda, wel zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het is 
een leuke informele manier van netwerken die aanslaat bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te 
vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden bij de Tennisvereniging. Dit jaar heeft het 
dagelijks bestuur besloten om niet alleen uitnodigingen voor het voorzittersoverleg naar alle organisaties die lid 
zijn van de WG te sturen, maar hebben organisaties uit Westzaan die geen lid zijn (voor zover bekend bij het 
dagelijks bestuur) ook een uitnodiging ontvangen. Dit i.v.m. een korte presentatie over de categorieën van alle 
verenigingen van de WG gepresenteerd door Alex van der Hoeden en Markjan Fraij. 
 
Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 
voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van 
de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over  
Kerstavond in Westzaan, de Historische vereniging, De Dag van Westzaan en de Sinterklaasintocht.  
 
De Dag van Westzaan: Doordat het voortbestaan van de Historische vereniging bedreigd werd (er is een nieuw 
bestuur) en ook de vergrijzing van andere historische clubs een rol spelen, heeft het dagelijks bestuur deze 
organisaties uitgenodigd (al in 2016) om van gedachten te wisselen. Verenigingen/organisaties hebben de handen 
ineen geslagen, activiteiten ontwikkeld en daar is De Dag van Westzaan uit voort gekomen. Het was een geweldige 
dag met inzet van heel veel vrijwilligers. DDvW is erg positief ervaren, een greep  van uitspraken door de 
aanwezigen: Een geweldige dag, goede reacties, dik tevreden, ontzettend mooie dag, een topdag, veel reuring in 
het dorp. De start van de dag begon met een optocht van 39 Old Timers. Redelijk veel publiek bij het wagenspel, 
prettige/fantastische samenwerking tussen Herleving en Dagorkest. Het bezoekersaantal oversteeg bij diverse 
locaties de verwachtingen: Grote Kerk 284, de maquette trok veel bekijks. Wandelen door de Kerkbuurt, mooie 
verhalen. Molen Het Prinsenhof: een stroom van mensen ca. 80 – 90. Historische vereniging 230 bezoekers. Bij het 
Schaatsmuseum was men zeer verrast door de opkomst 40 – 50 mensen. In Tineke’s theetuin komen en gaan van 
ruim 100 gasten! Stokbroodjes bakken bij Lambert Melisz ca. 20 kinderen.  Zuidervermaning  vooral ’s middags 
goed bezocht, 140 belangstellenden. Bij Gallery of Dreams heel druk geweest, een bijzondere dag. De Christelijk 
Gereformeerde Kerk heeft hele dag aanloop gehad, tevreden. Kinderen vonden het spannend in t ‘Reghthuys, de 
slaapkamer van Sinterklaas en… sommige herkenden hun eigen tekening gegeven aan de sint!  Bij Lambert Melisz 
waren 24 klaverjassers en 11 sjoelers actief. De sportclubs hebben hun eigen programma gedraaid. Bij Zaanschap 
was de gemeente present met informatie, ook hier bezoekers. PR: “de flyer verbluffend mooi”. Duidelijk 
programma en plattegrond in de flyer.  
Westzaan heeft zich deze dag goed laten zien, trots op wat we neer gezet hebben. Iedereen was enthousiast. De 
dag heeft hier en daar nieuwe leden opgebracht en vrijwilligers voor de Dorpsbus en bij Lambert Melisz. 
 
Nieuwe website: De vernieuwde website www.westzaan.nl voldoet aan de eisen van deze tijd, is veel 
toegankelijker geworden, mede dankzij de inzet van Fred Eerenberg en Alex van der Hoeden.  
 
Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 27 april Koningsdag in de 
Noord, 4 mei herdenking in de Grote Kerk, de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstavond in Westzaan.  

http://www.westzaan.nl/
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Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstavond in 
Westzaan en de commissie 4 mei herdenking. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en 
Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als 
toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact.  
 
Algemene Ledenvergadering WG werd deze keer gehouden in De Grote Kerk.  
Er waren ca. 40 personen aanwezig. De Grote Westzaanse Loterij werd dit jaar niet gehouden. Doelstelling is om 
door verkoop van loten de verenigingen te ondersteunen. Echter, de verkoop van loten liep de laatste jaren steeds 
verder terug en de minimale afname is 2500 loten, deze grens was bereikt. De Grote Westzaanse Loterij heeft 28 
keer plaatsgevonden.  
 
Dorpscontact.  
Iedere maand behalve juli en augustus is er een openbare vergadering in ’t Reght Huys. Er werd nuttige informatie 
uitgewisseld, leuke sprekers, de sfeer is dorps en toegankelijk. Koffie/thee met lekkers en na afloop kan ieder 
netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.  
 
Kerstbomen in Westzaan: Jerry Jahn, voorzitter van Dorpscontact, zorgde ervoor dat er in Westzaan kerstbomen 
kwamen op verschillende locaties wat een gezellig gezicht is in de donkere maand december.  
Heeft u vragen over kerstbomen, dan kan u een mail sturen naar:  dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl 
 
De 2

e
 Westzaanse Winter Fair werd gehouden op 9 december 2017. Een initiatief van “Puur Zaans” (Denise de 

Vries uit Westzaan). De Fair speelde zich voornamelijk in de Kerkbuurt en Zeilenmakersstraat af. Er stonden 
kraampjes met leuke artikelen, er waren hapjes en drankjes te koop en o.a. de Historische vereniging Westzaan 
was present met een kraam en het Brandweermuseum was open.  Vele bezoekers, ook van buiten Westzaan, zijn 
naar deze winterfair gekomen.  
 
Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de 
WG een geldelijke bijdrage als cadeau.    
   
Het aantal leden van de WG bedraagt 690 per 31 december 2017.  
 
Het dagelijks bestuur:  Gestart:  
Vacant      voorzitter.            
Gerda Steenbergen  2009    waarnemend voorzitter - vanaf 2013  
Nel Zwikker-Buis   2005    secretaris                           - vanaf 2005     
Marcel Haarhuis   2010    penningmeester              - vanaf 2010  
Klaas Tuyn   2014    lid.     
Reinhold Damminga  2018   lid (meedraaiend vanaf september 2017)  
Markjan Fraij   2018   lid ( meedraaiend vanaf november 2017)  
 
Het dagelijks bestuur kwam dit jaar 7 keer bijeen voor een dagelijks bestuursvergadering. 
Er is veel informatie via de mail uitgewisseld tussen de bestuursleden. 
 
Particuliere leden kunnen voor € 10.00 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap en Westzaanse 
organisaties voor € 15.00.  
 
Achter in dit jaarverslag zit een overzicht van de bestuursleden van de WG en van de besturen van de afdelingen/ 
organisaties/ commissies die vallen onder de WG.  
De WG heeft 15 afdelingen die zelfstandig functioneren. Verder zijn er verenigingen/organisaties  lid van de WG, 
waarvan de namen en besturen eveneens achter in dit verslag zijn opgenomen. 
 
Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.nl  
  
Nel Zwikker-Buis, secretaris.  

mailto:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
http://www.westzaan.nl/
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COMMISSIE DORPSCONTACT 2017.  
 
De commissie Dorpscontact heeft als doel de inwoners van Westzaan met elkaar te verbinden en de 
saamhorigheid verhogen. Dit hoopt de commissie te bereiken door iedere maand een bijeenkomst te organiseren 
waarin zaken worden besproken die van belang zijn voor alle inwoners van Westzaan. De bijeenkomsten zijn 
laagdrempelig,  voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Wij zorgen voor de koffie/thee, 
de appeltaart/cake en na afloop van iedere vergadering bieden wij aan alle aanwezigen een hapje en een drankje 
aan. Meestal wordt er nog heel wat nagepraat en gelachen, maar ook serieuze zaken komen na de vergaderingen 
nog aan bod en dat maakt deze bijeenkomsten waardevol. 
 
Het bestuur van de commissie Dorpscontact brengt iedere maand een bepaald onderwerp onder de aandacht, 
vermeld vorderingen m.b.t bepaalde problemen of biedt de mogelijk een persoon of een bedrijf in het licht te 
zetten. 
De bijeenkomsten slaan goed aan en iedere maand bezoeken steeds meer Westzaners de bijeenkomsten. 
Daarnaast heeft het bestuur goed contact met de gemeente Zaanstad en werken we goed samen over de 
problematiek die er soms ook is. 
De commissie is  een soort doorgeefluik van informatie tussen gemeente en de Westzaners, maar zeker geen 
klachtenbureau! Uiteindelijk gaat het grootste gedeelte van de communicatie en informatie over het hoe en wat in 
ons dorp. Westzaners in beweging krijgen om naar de vergaderingen/bijeenkomsten te komen en eventueel zelf 
onderwerpen in te brengen, is wat we willen. 
 
Secretaris Ingrid Jahn- van Binsbergen 
 
Voorzitter: Jerry Jahn, Kerkbuurt 42, 1551 AE Westzaan, Telnr: 075-6153373 / 0648504560 
Secretaris: Ingrid Jahn- van Binsbergen, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, Telnr: 075/6153348 / 0617171793 
emailadres: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl 
Ondersteuners van het bestuur: Notuliste: Carla van den Puttelaar, Het Welvaren 6, 1551 AV Westzaan. Martin van 
‘t Veer, de Appelboomstraat 35, 1551 BS Westzaan, Wouter Veenis, Het Ziedhuijs 26, 1551 AX Westzaan en Huib 
Jahn, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 
 
 
4 MEI HERDENKING 2017.  
 
Op donderdag 4 mei heeft de jaarlijkse herdenking plaats gevonden in de Grote Kerk.  
Bij binnenkomst speelde het Dagorkest Zaanstreek Waterland prachtige nummers, passend bij de Herdenking. 
Gerda Steenbergen heette iedereen welkom en vermeldde dat het thema dit jaar “De kracht van het persoonlijk 
verhaal” is. Ze vertelde een verhaal wat ze ooit van haar vader had gehoord en indertijd veel indruk had gemaakt.  
Pleun van Leeuwen en Frederique Brinkman van basisschool Kroosduiker Zuid lazen samen een zelf gemaakt 
verhaal over de oorlog,  waarna het koor drie prachtige liederen liet horen. Mevr. Rita Visscher- Noordzij vertelde 
namens de gemeente Zaanstad enkele verhalen welke waren ingestuurd door Zaankanters. Ruud Kleiss blies op 
trompet de Last Post waarna we allen 2 minuten stil waren.   
 
Gezamenlijk werd het Wilhelmus gezongen, wat elk jaar een gevoel van verbondenheid geeft. Als toegift speelde 
het orkest en zong het koor het bekende nummer van Vera Lynn:  “We’ll meet again”.  Daarna werd er namens de 
Grote Kerk een kopje koffie of thee aangeboden. Al hebben wij in Westzaan dan geen visueel gedenkteken in het 
dorp, op deze manier kan toch iedereen op zijn eigen manier de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook de vreselijke gebeurtenissen welke op dit moment in de wereld plaats vinden, herdenken.    
 
Gerda Steenbergen  
4- 5 mei commissie  
 
 
COMMISSIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2017. 
Geen bijzonderheden. 
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COMMISSIE SINT WESTZAAN 2017  
 
De voorbereidingen voor de intocht in Westzaan stonden ook dit jaar vooral in het teken van de uitbreiding van de 
stoet. Naast de praalwagens die de technische commissie vorig jaar had gemaakt kwam er dit jaar nog een wagen 
met daarop een snoephuisje met de Sinterklaasbakker en een wagen met Zaanse huisjes en pieten op het dak.  
De  samenstelling en taakverdeling van de commissie: Sylvia Slegers (voorzitter), Gerbrand Kruijver 
(penningmeester), Joke Smit (secretaris en sponsoring),  Pedro Smit (stoet), Justin v/h Veer (stoet), Jacqueline de 
Jager (pieten en paardenpieten) en Jasper Luten (stoet).  
 
De intocht vond plaats op 18 november 2017. 
Voorafgaand aan de intocht hebben we op een aparte avond weer een bijeenkomst met alle pieten gehouden: er 
waren dit jaar ruim 70 pieten! Naast informatief (de pieten werden voorbereid op de intocht door de hoofdpiet) 
en gezellig was het ook practisch: op deze avond konden alle pieten vast hun pak en toebehoren uitzoeken. Dit 
scheelde veel stress op de dag van de intocht. 
 
Sinterklaas en de 70 zwarte pieten werden door Bakker Travel naar de boten in Nauerna gebracht. Op het 
Julianaplein werd de wachttijd gevuld door Marcel Kramer.  Extra spectaculair werd het wachten verkort door de 
Flyboard Piet die op een waterstraal kwam aangevlogen! De “oh’s en ah’s langs de kant waren niet van de lucht. 
Het optreden is op de facebookpagina van Sint in Westzaan duizenden keren bekeken! 
 
Door de firma Rimaxx zijn kleurplaten gedrukt die verspreid zijn op de scholen. De kinderen konden deze in de 
grote brievenbussen bij het Reghthuys en de Kindertuin inleveren. Zowel op de zuid als op de noord heeft 
Sinterklaas drie tekening uit de bus “getrokken”. Al deze zes kinderen kregen een prijs. 
  
Nadat Sint welkom was geheten en hij  alle kinderen een hand had gegeven, is hij met paard en kar aan zijn rondrit 
begonnen. De stoet bestond uit:  politie, praalwagen met lachende schimmel en DJ,  oldtimer met groot cadeau,  
pakjesauto’s, Duckeend van Jos Hotting, brandweer, stint van Babino, praalwagen met Grote Zwarte Piet, kar met 
Snoephuisje en Sinterklaasbakker, praalwagen met Zaanse huisjes en zwarte pieten op het dak, de paardenpieten 
en natuurlijk Sinterklaas. Uiteraard allemaal versierd en verlicht. Ook de huizen en tuinen langs de route waren 
weer feestelijk versierd en verlicht. Sinterklaas is onderweg een aantal malen gestopt, o.a. bij de Vogelbuurt, om 
kinderen een hand te kunnen geven.   
 
In het dorp hingen drie sponsordoeken met daarop de logo’s van de bedrijven die de intocht sponsoren. Nogmaals 
hartelijk dank aan onze vele sponsors! Ook heeft de commissie voor de tweede maal twee aankondigingsdoeken 
opgehangen aan de noord en de zuid om iedereen op de intocht te attenderen.  
 
De Pietenmarkten, die georganiseerd worden door Babino en de Kindertuin, waren ook dit jaar een groot succes. 
De diverse foodtrucks in de Kerkbuurt hadden vele lekkernijen waar het wachtende publiek dankbaar gebruik van 
maakte!                                     
 
De intocht 2017 was weer een enorm feest: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet!! 
 
Als Sinterklaas in Westzaan is dan slaapt hij in het Reghthuys; dat weet ieder kind in Westzaan. Dit jaar konden alle 
kinderen een kijkje komen nemen in de slaapkamer van Sinterklaas. ’s Ochtends waren er vooral veel 
schoolklassen die langs kwamen, ’s middags kwamen ze vaak nog een keer met hun ouders, opa’s en oma’s en 
broertjes en zusjes. Met eigen ogen hebben ze nu kunnen zien dat Sinterklaas alle kleurplaten en tekeningen 
ophangt in zijn slaapkamer!  
 
Joke Smit-Braan,                                                                                                secretaris commissie Sint Westzaan 
 
 
STICHTING HISTORISCH BEZIT NICO HEERMANS 2017. 
Geen bijzonderheden. 
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KONINGSDAG 2017  
 
Koningsdag 2017 op een ‘nieuwe’ locatie. Wat zou dat betekenen? Geen groot schoolplein meer voor allerlei 
activiteiten en  RODA. Een drukke doorgaande straat in Westzaan die bijna een hele dag geblokkeerd zou moeten 
worden. Kortom, tal van uitdagingen lagen er te wachten op de commissie. Verder had de commissie bestaande 
uit Marieke, Ingrid, Dinie en Marcel al in een vroeg stadium aangegeven, dat ze dit jaar de organisatie voor het 
laatst ter hand zouden nemen. En zie, het is allemaal goed gekomen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten of 
veranderingen aan te brengen, toch mogen we zeggen dat de nieuwe locatie goed is bevallen. 
 
Het gehele terrein voor de activiteiten is met de Kerkbuurt wel een stuk kleiner, daar staat tegenover dat het 
hierdoor wel een stuk drukker en gezelliger lijkt. Het was dan ook al vroeg gezellig druk. De bewoners hadden ook 
hun best gedaan door de straat aan te kleden met grote en kleine vlaggen. Helaas bleef het deel van de Lambert 
Meliszstraat wat achter bij alle activiteiten. Voor volgend jaar zeker een aandachtspunt. 
Maar zoals het hoort, veel kramen met allerlei verkoopwaar waaronder houten accessoires, sieraden, kleding, eten 
en drinken, maar ook miniatuur auto’s en zelfgemaakte spullen. Kortom, voor ieder wat wils. Natuurlijk ook 
kinderen die op kleedjes hun eigen verkoopwaar aan de man probeerden te brengen. Gelukkig geen spullen van 
ouders die daar niet van op de hoogte waren, zoals bij een meisje in Nederland, die een schilderij had verkocht 
voor een paar euro. Dit jaar helaas geen oude auto’s of motoren van Dotte en Gerrit.  
 
Voor de kinderen was er een klimwand opgesteld waar de kinderen tegen betaling van 1 euro –onder begeleiding 
natuurlijk- naar een hoogte van 8 meter konden klimmen om daar de bel te kunnen luiden. Het aantal durfallen 
bleef echter wat achter bij de verwachting. Misschien was de hoogte een te groot obstakel. Een draaiorgel zorgde 
voor de muzikale ondersteuning die dag en voor de allerkleinste was er natuurlijk weer een springkussen die door 
RODA was georganiseerd. 
Natuurlijk kan de dag niet alleen door de commissie worden georganiseerd. Zo hadden ook dit jaar weer de 
korfbalvereniging RODA, de Digitale Beeldbank, de EHBO, de vrijwillige brandweer en natuurlijk 
activiteitencommissie Lambert Melisz, hun beste beentje voorgezet. 
Het weer zat dit jaar ook weer mee, geen regen, misschien iets te fris, maar al met al een mooie dag in Westzaan. 
De oproep voor nieuwe mensen is ook succesvol geweest. Dus de continuïteit is zeker ook voor volgend jaar 
gewaarborgd en zal er ook in 2018 weer een mooie Koningsdag in Westzaan te beleven zijn. 
 
Commissie Koningsdag. 
 
 

  Jaarverslag 2017 
 
2017 was het jaar van ons jubileum. We hebben een jubileumconcert gehouden in de 
Vermaning deze is druk bezocht. We hebben mooie en lieve berichten gekregen.  
Ter afsluiting hebben we met het dameskoor van een heerlijk avondje genoten in de Prins. 
Iedereen heeft genoten. 
 
Zoals gewoonlijk zong het koor ook bij de 4 mei herdenking in Westzaan. En op 24 
december tijdens de kerstsamenzang in de Grote Kerk, het was weer een grote opkomst. 

Nieuw was 9 september De dag van Westzaan. We hebben 2x opgetreden, we begonnen bij de Zuidervermaning 
en daarna bij de Grote Kerk. Het was een fantastische dag en er kwamen veel mensen kijken. 
 
27 oktober: Westzaan organiseerde weer een mooie opkomst voor de lichtjes avond bij de begraafplaats, ook hier 
lieten een paar leden van het Dameskoor zich van hun goede kant horen.  
 
In december heb ik een uitnodiging gekregen of ik het secretariaat van Hanny Stoeltjes wilde overnemen. Dit 
aanbod heb ik aangenomen. Hanny heeft me het een en ander uitgelegd en daardoor ben ik er met veel plezier 
mee aan de gang gegaan. 
 
Ingrid Scholte, secretariaat Westzaans Dameskoor.  
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STICHTING “VRIENDEN VAN DE KWAKER", TE WESTZAAN 2017.   
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de op 06 oktober 1992, opgerichte Stichting "Vrienden van De Kwaker"  
 
Het bestuur is als volgt samen gesteld namens de WG M.C. van 't Veer, (voorzitter),  
Als nieuwe bestuursleden zijn in 2016 op de Algemene Leden Vergadering van de Westzaanse Gemeenschap 
benoemd Hans Klerk, Mw. Gerda Steenbergen en Mw. Marianne Kaatee. 
Het doel van de stichting is ten behoeve van het welzijn van de Westzaanse bevolking evenals het verenigingsleven in 
ons dorp, financiële steun te verlenen, om behoud van de activiteiten in ons Dorpshuis "De Kwaker" te garanderen. 
Ook de stichting Vrienden maakt onderdeel uit van de Westzaanse Gemeenschap. Verantwoording vindt dan ook 
plaats via de Algemene Leden Vergadering van de WG. 
 
Per 31-12-2017 is er een lichte stijging van het aantal donateurs als gevolg van de gevoerde acties. 
Het aantal donateurs bedraagt per 31 december 2017, 297 particulieren en een klein aantal deelnemende 
Westzaanse bedrijven. 
In de afgelopen jaren is de stichting Vrienden steeds betrokken geweest bij de projectmatige aanpak in De Kwaker.  
Onlangs heeft de stichting een bijdrage geleverd aan vernieuwing van de 4 ovens met 6-pits gasfornuizen in de 
keuken van De Kwaker. 
Op vrijdag 6 oktober 2017 bestond Vrienden van de Kwaker exact 25 jaar. Dit is op spectaculaire wijze gevierd met 
een show van illusionisten o.l.v. Ger Kopper, ooit Nederlands en Europees kampioen goochelen. Het was een zeer 
geslaagde avond met ruim 100 bezoekers! Deze avond werd door de “vrienden” zeer hoog gewaardeerd. 
 
Mochten u, uw buren of uw vrienden nog geen donateur van de Stichting zijn dan kunnen zij zich aanmelden bij het 
secretariaat, telefonisch op nr. 075-6310352 of via de mail info@dorpshuis-westzaan.nl 
Voor de financiële verslaglegging verwijzen wij u naar de geconsolideerde gegevens van de Westzaanse 
Gemeenschap. 
Bent u gebruiker of geen gebruiker van De Kwaker, ondersteun het behoud, met uw bijdrage, voor later. 
 
Mw. Marianne Kaatee secretaris. 
 
 
2017 HET 3E JAAR VAN DE STICHTING DORPSBUS WESTZAAN 
 
Na de start in mei 2015 kunnen we nu terug kijken op twee jaar dat de dorpsbus voor de Westzaners door 
Westzaan en omgeving heeft gereden. 
  
In 2017 hebben we ruim 900 passagiers, circa 15 % meer, passagiers vervoerd. 
Toch zijn er nog steeds mensen  die blijkbaar schroom hebben om in de bus te worden gezien. Aan deze groep dus 
de oproep om toch vooral de voordelen van het vervoer van deur tot deur in te zien. Door een 5-tal kook- en 
eetbijeenkomsten in Dorpshuis De Kwaker te houden met de in Zaanstad verblijvende vluchtelingen menen wij 
een bijdrage te hebben geleverd aan de integratie van deze groepen. 
Het enthousiasme bij de mensen die regelmatig gebruik maken van dit vervoermiddel is nog steeds groot.  
De bezoeken aan de kappers, huisartsen, tandartsen, boodschappen doen, Dorpshuis De Kwaker zijn veelvuldig. 
Daarnaast is ook het vervoer naar het ZMC voor een aantal mensen een uitkomst. Eind 2017 is de verbinding met  
het uit eten gaan “tussen de middag”  bij Festina Lente in Assendelft weer opgepakt.  
Dank zij de medewerking van het SWT  en de financiële bijdragen  kunnen we de tarieven laag houden.  Daarbij 
hoort bovenal de dank aan de sponsoren die met hun logo’s de bus sieren en de stichting in staat stelt Westzaan 
deze voorziening te bieden. 
Van Zuid naar Noord en vice versa voor € 2,- is draagkrachtig voor een ieder. 
Dat dit tot stand komt dank zij de inzet van de vrijwilligers die als chauffeur rijden is natuurlijk geweldig. Een 
belangrijke spil  en aanspreekpunt in het geheel is coördinator Paul die wekelijks het schema en verdeling van de 
ritten in goede banen lijdt.  
 
Dank aan allen die er aan hebben bijgedragen om deze voorziening tot een succes te maken. 
Met een beetje goede wil proberen we in 2018 de duizend passagiers te vervoeren. GAAT U MET ONS MEE?? 
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STICHTING EXPLOITATIE DORPSHUIS DE KWAKER 2017. 
 
Besturen is vooruit zien. Met die gedachte is het bestuur aan de slag gegaan met het realiseren van een 
ondernemersplan voor het dorpshuis, een activiteit die al geruime tijd op onze werklijst stond. Met externe hulp is 
een plan opgesteld dat systematisch de kansen en mogelijkheden van het dorpshuis beschrijft, compleet met 
sterkte- en zwakte analyses en financiële consequenties voor de komende vijf jaar. 
Zeker als eigenaar van het pand is het van belang de mogelijkheden en verplichtingen in kaart te brengen. Dat is in 
dit plan vastgelegd en een hulpmiddel bij het nemen van besluiten en het bepalen van het beleid voor de komende 
jaren. Dit boekjaar hebben we zonder verlies kunnen afsluiten. De vaste lasten zijn aanzienlijk gedaald doordat 
geen huur meer is verschuldigd. De omzet komt lager uit dan 2016 door minder huuropbrengst en lagere 
baromzet. De uitkomst is conform het jaarplan.  
 
Bureau KEI heeft in opdracht van de gemeente Zaanstad het dorpshuis doorgelicht op het gebied van milieu en 
duurzaamheid. Tot genoegen van alle betrokkenen  kwam voor het dorpshuis het milieulabel A uit de bus. Ook is 
een meerjaren onderhoudsplan opgesteld (MJOP) die de noodzakelijke maatregelen aangeven om het gebouw en 
installaties de komende 15 jaar op het gewenste conditieniveau te houden. Een aantal aanbevelingen en 
noodzakelijke reparaties zijn direct uitgevoerd. 
In het kader van de verdere energiebesparing is een plan gemaakt om de verlichting in het pand te vervangen door 
LED armaturen en lampen. De investering voor een complete vervanging was helaas niet mogelijk omdat een 
bijdrage door de gemeente niet mogelijk bleek. Wel mogelijk met een aanvaardbare terugverdientijd was de 
vervanging van de verlichting in de meest gebruikte ruimten zoals gangen, ontmoetingsruimte, bar, kantoor en 
kleedkamer. Door in eigen beheer de ombouw uit te voeren is een forse besparing op het project gerealiseerd.  
 
Ter ondersteuning bij hun verblijf in de Zaanstreek is op initiatief van de beheerders van het dorpshuis het project 
“koken met vluchtelingen” ontwikkeld. Gedurende een tiental weken werd wekelijks met en door een aantal 
vluchtelingen een maaltijd op hun eigen wijze bereid voor 20 tot 30 gasten. Westzaners en relaties van De Kwaker 
werden hiervoor uitgenodigd. Het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd heeft zeker geleid tot meer begrip voor 
de vluchtelingen en een welkome afwisseling in hun verblijf in ons land. Kortom een geslaagd initiatief.  
 
De bestaande website van het dorpshuis werd steeds moeilijker in stand te houden en er waren wat wensen voor 
verbetering. In samenwerking met Smartscript is hiervoor een plan opgesteld. Inmiddels is de vernieuwde site tot 
ieders tevredenheid operationeel.  
 
De donateurs van Vrienden van De Kwaker is een gezellige avond aangeboden als dank voor hun jarenlange steun. 
Mede door hun bijdrage heeft het bestuur de aankoop van het dorpshuis kunnen realiseren. 
Helaas is een einde gekomen aan de judocursussen. Door gebrek aan nieuwe leerlingen heeft de docent het 
huurcontract moeten opzeggen. Wel is er op proef een nieuwe cursus gestart met een verwante vechtsport 
“Fudoshin Ruy” De plannen voor een ruimere entree voor het pand zijn nog niet veel verder gekomen. Met een 
externe adviseur zal het plan nog worden doorgenomen op haalbaarheid en investeringskosten.  
 
Henk de Gelder. 
 
 
HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2017.  
 
Het eerste jaar onder het nieuwe bestuur kan actief genoemd worden. Op veel terreinen ontwikkelde het bestuur 
van de vereniging initiatieven en activiteiten die van veel kanten positieve reacties opleverden. 
Het archief, gehuisvest in een kamer van de stolpboerderij op J.J. Allanstraat 175 is naast ruimte die te bezoeken is 
tevens opslagplaats van de archieven en de materialen die aan de vereniging zijn overgedragen of geschonken. Het 
is veel materiaal in niet gerubriceerde vorm. Dit is een van de grote uitdagingen van de vereniging voor de 
toekomst. Wil het archief aan haar doel beantwoorden dan ligt er zeer veel werk om het inzichtelijk te maken en 
de materialen vast te leggen in een documentatiesysteem. Het is een project dat proces- en projectmatig zal 
moeten worden ingedeeld. De Historische vereniging heeft behoefte aan mensen die hieraan hun bijdrage gaan 
leveren. 
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Om het historische bezit toegankelijk en inzichtelijk te maken is ook op, korte, termijn andere huisvesting gewenst 
dan het gastvrije onderdak op de J.J. Allanstraat. De archiefkamer op de huidige locatie is vanaf 1 januari 2018 
alleen op afspraak te bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter Ingrid Jahn 0617171793/075-
6153348 zij gaat dan in overleg wanneer het schikt om te archiefkamer te bezoeken. 
 
Naast de vaste bestuursleden waren er velen die de vereniging ondersteunden op velerlei terrein. Op het 
vastleggen van materialen. Het rondleiden of begeleiden bij wandelroutes of stille tochten. De Historische 
vereniging zal voor de toekomst de samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld de digitale beeldbank 
Westzaan, nauwer aanhalen en aansluiting van de verschillende activiteitengebieden proberen te versterken. 
Positieve insteek hierop is al toegezegd. 
 
Naast een zevental bestuursvergadering was er een algemene ledenvergadering op 16 november 2017. Het 
bestuur deed verslag van de activiteiten. De ledenvergadering werd gecombineerd met de najaarslezing, dit jaar 
verzorgd door Gerrit Volkers die een boeiend betoog hield over de geschiedenis van de Grote of  
St. Joriskerk. 
De Historische vereniging onderneemt veel activiteiten op het gebied van communicatie. Naast de facebookpagina 
die actief wordt bijgehouden wordt PR-matig alle mogelijkheden aangegrepen. 
Doelstelling is ook om meerdere nieuwsbrieven per jaar uit te brengen.  
Aan verscheidene activiteiten werd meegewerkt of werden initiatieven ontwikkeld. De belangrijkste daaronder 
waren de dag van Westzaan, de lichtjesavond en de Westzaanse Winterfair. 
 
De financiën van de vereniging waren op orde. Met inbreng van de contributies, subsidie en bijdragen door 
sponsoring van activiteiten werd het jaar positief afgesloten. Het jaar 2018 is het 7

e
 lustrum. Voor het 35 jarig-

bestaan worden reserveringen gedaan om dit op gepaste wijze te vieren. 
 
Secretaris Peter Huisman 
 
 
COMMISSIE KERSTAVOND IN WESTZAAN 2017 
 
In een bijzonder goed gevulde en mooi aangeklede Grote Kerk werd op 24 december de Kerstavond in Westzaan 
gehouden. Medewerking werd verleend door het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, het Westzaans dameskoor, 
organist Jan Lienos, Fien Damminga en Louis van Dijk van Muziekfabriek van Dijk.  
Het dameskoor onder leiding van Gerda Vreeken en Inge Reijn, het orkest met zo’n 30 muzikanten onder leiding 
van dirigent Rolf Hoogenberg en de organist Jan Lienos zorgden voor een sfeervolle muzikale kerstsfeer. 
Louis van Dijk van Muziekfabriek van Dijk zong drie eigentijdse muzieknummers en gaf daarmee de Kerstavond een 
aparte dimensie. Fien Damminga verzorgde de Bijbellezing.  
 
De totale kosten van deze avond bedroegen € 892,75 (incl. een nagekomen rekening van 2016) en de opbrengst 
van de deurcollecte bedroeg € 793,15, zodat er een tekort is ontstaan van € 99,60; dit tekort zal gedekt worden 
door een bijdrage uit de algemene middelen van de WG. 
 
 
DE WESSANER 2017. 

 

Ook in het afgelopen jaar was het geen probleem om De Wessaner vol te krijgen met allerlei leuke, interessante, 
informatieve artikelen. 
Hier een klein overzicht van wat er iedere maand zoal in het nieuws kwam. 
In januari: AED/apparaat voor Westzaan/Zuid overhandigd, nieuws over kerst- en nieuwjaarsvieringen, meest 
verdienstelijke Westzaner 2016.  
Februari: nieuwe hoofdtrainer voor Westzaan, turnvereniging Jahn weer in de prijzen, veel aandacht voor 
korfbalvereniging Roda die volgend jaar 100 jaar bestaat. 
Maart: Het Reghthuys barst uit zijn voegen, nieuws over Koningsdag 2017, Westzaners exposeren, nieuws over het 
Dagorkest Zaanstreek-Waterland. 
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April: Brand aan het Zuideinde, Rodaveiling groot succes, Open Joodse Huizen: het persoonlijke verhaal, op stap 
met de Historische Vereniging. 
Mei: ledenvergadering Westzaanse Gemeenschap, 9 september De Dag van Westzaan, Huttenbouw 2017, 
Koninklijke onderscheiding Jaap Schellinger. 
Juni: schaatsbanken 100 jaar Burger IJsclub Lambert Melisz,  Reünie Zuiderschool, Nieuw talent TV Westzaan. 
Juli: Westzaner Prutrace 2017, Westzaner nieuwe lijsttrekker CDA Zaanstad, Herleving in dorpshuis De Kwaker, 
VVV Westzaan opent Mini-Arena. 
September: Roda heeft prachtige nieuwe kunstgrasvelden, Zaanse Molendag, lichtjesavond op de begraafplaats, 
Westzaner Jasper Rijken bij “Little Big Stars”. 
Oktober: ledenvergadering en najaarslezing Historische Vereniging, Popdienst “Cabaret en geloof”, nieuw boek van 
Arnold Sol: uit de historie van Westzaan. 
November: nieuws over de Westzaanse Winterfair, Westzaners naar Alpe d’HuZes, Sinterklaasmuseum bestaat 10 
jaar. 
December: galeriehouder wilde eigenlijk boer worden, bezoek nieuwe burgemeester aan Westzaan, De Groene 
Koets ziet lichte groei. 
 
Verder nog een aantal vaste rubrieken zoals: in de schijnwerper, zo was het, natuur in en om Westzaan, 
onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis en adverteerder uitgelicht. 
De Wessaner kwam 8 keer uit met 24 bladzijden en 3 keer met 28 bladzijden. 
Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe acquisiteur te vinden, wij hopen dat dit binnenkort opgelost wordt. 
 
Dankzij onze adverteerders is de financiële situatie van De Wessaner gezond. 
Wij zien het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet. 
 
Jeannet Vollenga. 
 
 
STICHTING WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 2017.  
 
In verband met het geplande binnenschilderwerk aan de raampartijen in de noordgevel van de kerk en het daarbij 
benodigde steigerwerk, kregen we tegen de verwachting in begin januari het verzoek de zes ter plekke staande 
vitrines tijdelijk te verwijderen. 
Op 18 januari zijn de vitrines leeg gehaald. Vervolgens op 19 januari met vier man sterk gedemonteerd en na het 
gereed komen van het schilderwerk e.d. op 14 februari weer in elkaar gezet. Hierna volgde het schoonmaken en 
weer opnieuw inrichten. Een hele klus, maar achteraf gezien bleek de extra schoonmaakbeurt in ieder geval geen 
overbodige luxe te zijn geweest. 
 
Een topdag was natuurlijk de dag van Westzaan op 9 september met een expositie van schilderijen van Willem 
Jansen afkomstig uit het depot van de gelijknamige Stichting. De dag werd verder tot één en al vrolijkheid 
opgevuld met muziek van het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, het Westzaans dameskoor, orgelspel door Jan 
Lienos, Joost Rijken en Dub de Vries samen met zang van de sopraan Lucy van der Weg en de bariton Piet Baarsen. 
En als tussendoortje nog een optreden van Herleving met een leuk, aantrekkelijk en vlot gespeeld stukje 
wagenspel buiten voor de kerk. 
 
Het aantal geturfde bezoekers bedroeg die dag 284 waarvan velen grote belangstelling toonden voor de door 
Gerrit Volkers vervaardigde maquette van het oorspronkelijke kerkgebouw. 
De volgende dag, op zondag 10 september, waren we alleen ‘s middags geopend. Maar met slechts 19 bezoekers 
was het toen meer een gezellig samenzijn onder Westzaners dan dat men van een museumbezoek kon spreken. 
 
Op initiatief van het Gemeentearchief Zaanstad en onze Historische Vereniging Westzaan werden de zeven 
Westzaanse musea in de gelegenheid gesteld in de hal van het gemeentehuis middels een expositie hun collectie 
publiekelijk onder de aandacht te brengen. Ook onze Stichting heeft deze unieke kans niet voorbij laten gaan door 
een vitrine te vullen met een aantal mooie topstukken uit de verzameling. De opening van deze voor Westzaan zo 
uitzonderlijke expositie vond plaats op 18 december en werd verricht door wethouder  
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Mevr. Rita Visscher-Noordzij. In het Noordhollands Dagblad van 19 december werd ruime aandacht aan dit 
gebeuren geschonken waarbij het pronkstuk van de collectie, de schotel met de afbeelding van de 
wederopstanding, pontificaal in beeld is gebracht. 
 
Rest een woord van dank aan het bestuur van de Grote Kerk met name aan Cees Lienos voor zijn nimmer aflatende 
betrokkenheid bij het werk van onze Stichting, aan de Willem Jansenstichting, het Gemeentearchief van Zaanstad, 
de Historische Vereniging Westzaan met name aan Ingrid Jahn en aan onze vaste hulpkrachten Karin Timmerman, 
Gert Jan Molenaar, Cor Sluijs en Henk Wal. 
 
M.Roos ( voorzitter ) 
 
 

  

STICHTING ’T RECHTHUYS BANNE WESTZAAN 2017. 

 

 

 

Bestuurssamenstelling:   Aftredend: 

Voorzitter:    Jan Bijleveld   2018 

Penningmeester:   Gerbrand Kruijver  2019 

Secretaris:    Ton Koekenbier   2020 

Technische zaken:   Justin van ’t Veer   2020 

John Stoop   2020 

Algemene zaken en publiciteit:  Karin Kruijver   2019 

Het bestuur vergaderde 7 keer. 

Activiteiten en verhuur: 

Huwelijken/partnerschap      14 

Vergaderingen Dorpscontact en Westzaanse Gemeenschap  13 

Concerten en voorstellingen       5 

Diversen zoals Rondleidingen, St Nicolaas, Condoleance, borrel etc. 11 

 

Met ingang van 2018 kan in de gemeente Zaanstad op iedere locatie getrouwd worden. De gemeentelijke 
vergoeding voor huur en bijstand vervalt. Kandidaten dienen een “contract” met de beoogde locatie te sluiten. 
Website, tarieven en contracten zijn hierop aangepast.  
De begeleiding van de huwelijken vond plaats door Susan van Ammers, Ria  en Hanneke Grabijn. 
 
In de loop van het jaar is in samenwerking met Ronald Willemsen van de  Young Piano Masters Society gestart met 
het organiseren van de zogenaamde Banneconcerten. De pianoconcerten vinden plaats in de Reghtzaal en worden 
gespeeld op een “Historische Heintzman Grande Forte Piano Verticale” die ter beschikking is gesteld en permanent 
in de Reghtzaal staat. Na een aarzelend begin neemt het aantal bezoekers gestaag toe. De concerten zijn van hoge 
kwaliteit. 
 
Tijdens de winterfair hebben vele bezoekers een rondleiding gemaakt. Vanwege de koude was het een warm 
onderkomen waarbij de Glühwein goed van pas kwam. 
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Vrienden en donateurs. 
Het aantal vrienden en donateurs loopt langzaam terug. Het bestuur is zich hiervan bewust en zint 
op maatregelen om het tij te keren. 
 
Publiciteit. 
De website is actueel en voorzien van heel veel informatie van het wel en wee van onze stichting. Ook is er een 
overzichtelijk agendasysteem voor verhuur van ons gebouw. 
Verder heeft de Stichting rond het Sinterklaasthema de slaapkamer van de Sint opengesteld voor 
de allerjongsten onder ons. Hier is op grote schaal gebruik van gemaakt. Ook de jongste inwoners hebben nu al 
kennis kunnen maken met het Reghthuys. 
 
Inventaris. 
De inventaris is weer gecontroleerd en waar nodig vervangen of aangepast. Dit dient te allen tijde in stijl te 
gebeuren. 
 
Interieur. 
Afgelopen jaar is de fraaie eiken vloer van de Reghtzaal en de hal, welke in visgraat is gelegd, geschuurd en weer in 
de olie gezet. Dit geeft het weer een fris uiterlijk. 
 
De jaarrekening is inmiddels akkoord bevonden en verstuurd naar de heer M.Haarhuis. 
Stichting ’t Reghthuys Banne Westzaan. 
 
A. Koekenbier 
 
 
VERKEERSCOMMISSIE WESTZAAN.  
 
Graag willen wij de inwoners van Westzaan op de hoogte houden over het verkeer in ons dorp.  
Dagelijks wordt er verkeershinder ondervonden.  
Bovendien wordt er te hard gereden, waardoor de verkeerssituatie voor met name voetgangers en fietsers onveilig 
kan zijn. De verkeerscommissie verzamelt reacties en foto's van dorpsbewoners, de verkeerscommissie zoekt waar 
nodig de dialoog met de gemeente Zaanstad.  
Heeft u vragen of wilt u iets melden? 
 
U kunt contact opnemen per email: verkeerscommissiewestzaan@gmail.com  
U kunt de voorzitter Jerry Jahn ook mobiel bellen op telnr: 0648504560 of 075-6153373 
Ons team bestaat uit 5 personen: Jerry, Susan, Nico, Ilonka en Tom 
 
Contactgegevens Verkeerscommissie Westzaan:  
Voorzitter Jerry Jahn, emailadres: verkeerscommissiewestzaan@gmail.com  
Kerkbuurt 42, 1551 AE Westzaan, Telnr: 075-6153373/ 06-48504560 
Secretaris Susan Kok susan.kok.email@gmail.com 
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 18e De Kwaker Keez toernooi  

 29e Zuidervermaning Concert i.s.m. organisatie Oude Muziek in Utrecht  

December 3e Dorpscontact Openbare vergadering  

 9e De Kwaker Bridgedrive  

 16e De Kwaker Keez toernooi  

 22e Roda Galafeest 

 24e WG Kerstavond in De Grote Kerk  

 24e Dameskoor Westzaan Optreden kerstavond in De Grote Kerk  

 24e Dagorkest  Optreden kerstavond in De Grote Kerk  

    

2019: 
 

Elke 2e  
 

zondag van de maand Bridgedrive t/m april in De Kwaker 

Januari   WG Nieuwjaarsbijeenkomst WG en Dorpscontact 

 13e De Kwaker  Bridgedrive  

 20e De Kwaker Keez toernooi  

Februari 10e De Kwaker Bridgedrive  

Maart 10e De Kwaker Bridgedrive  

 
 Schaatsmuseum 
Het schaatsmuseum Lambert Melisz is geopend op afspraak. Kijk op de website www.ijsclublambertmelisz.nl 
en op facebook. 
Tentoonstelling Westzaanse Bodemvondsten (archeologie)  
De tentoonstelling van de bodemvondsten stichting Kok-Voogt in de Grote Kerk kunnen op verzoek door 
groepen bezocht worden. Informatie bij de Hr. M. Roos, tel: 075-6287214. 
Diavoorstelling over Westzaan. 
De Westzaanse Digitale Beeldbank geeft op verzoek voorstellingen voor groepen/organisaties. 
Voor informatie de Hr. J. Klomp. info@westzaansedigitalebeeldbank.nl  
Alle activiteiten van de Protestantse Gemeente Westzaan kunt u vinden op de website van de kerk: 
www.protestantse-gemeente-westzaan.nl  

 
Activiteiten Roda: 

24 maart: Zwemfestijn van 12:00 – 16:00 uur voor de gehele jeugdafdeling met begeleiding van de trainers. 

7 april: Reünie 14:00 – 20:00 uur met o.a. benefiet wedstrijd met oud en huidige selectiespelers in een toernooi 

vorm. Er is een kleine tent aanwezig en e.e.a. wordt aangekleed met foto’s. Uiteraard zullen de hapjes van onze 

chef-kok Milco niet ontbreken.  

26 mei: Seizoen afsluiting met de laatste thuiswedstrijd van onze selectie. Muziek en lekker eten. 

22-24 juni: Feestweekend. Bekende artiesten. Zaterdag en zondag: jeugdactiviteiten, er is een springkussen, 

Voor de senioren zaterdagmiddag stratenkorfbal, zondag: activiteiten in samenwerking met Westzaanse 

verenigingen. Vrijdag- en zaterdagavond : Wolter Kroes/Harry Slinger, Nightfall (Zaanse coverband), zondag: 

Amsterdamse volkszanger. 

7 juli: Boottocht: vertrek bij Roda in eigen bootje of instappen bij iemand anders. Speurtocht door het veld. 

Eindigen weer bij Roda met bbq/etentje  

9 september: fietspuzzeltocht. 

13 oktober: Theateravond in de Kwaker (1 voorstelling) met na afloop feestmuziek met een hapje en drankje. 

        17 november: Een ouderwetse klaverjasavond. 

22 december: Galafeest. Verdere details volgen nog. 

 

 

 

 

http://www.ijsclublambertmelisz.nl/
mailto:info@westzaansedigitalebeeldbank.nl
http://www.protestantse-gemeente-westzaan.nl/
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ADRESSEN BESTUURSLEDEN WESTZAANSE GEMEENSCHAP  

(maart 2018) 

 

Westzaanse Gemeenschap 

Website: www.westzaan.nl 

Rabobank Westzaan: NL04RABO 037.01.15.996 

westzaansegemeenschap@upcmail.nl  

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

*Voorz.: vacant 

*Secr.: Mw. N. Zwikker-Buis, (nzwikkerbuis@hotmail.com)  Veldweg 187, 1551 PN 

  tel:  6153440                    

*Penningmeester: Hr. M.W.M. Haarhuis, (m.haarhuis9@upcmail.nl) Het Welvaren 4,1551 AV  

  tel: 6571200    

*Mw. G. Steenbergen, (gerda.steenbergen@planet.nl) J.J. Allanstraat 56,1551 RN, tel: 6354882 

*Hr. K. Tuyn, (kstuyn@upcmail.nl) Burg. Verstegenstraat 58, 1551 TE tel: 6214015  

*Hr. R. Damminga (reinhold.damminga@gmail.com) Torenstraat 7, 1551 BK, tel: 6162416 

*Hr. MJ. Fraij, (mj.fraij@gmail.com) Zuideinde 281, 1551 EH tel: 6312219 

 

Websitebeheerder: Hr. F. Eerenberg en Hr. A. van der Hoeden, (webmaster@westzaan.nl) tel: 

6226628 

 

AFDELINGEN/COMMISSIES: 

(met * is tevens lid van het Algemeen Bestuur van de WG) 

 

COMMISSIE VOLKSFEESTEN 

 

Werkgroep Koningsdag 

 

*Voorz.: Hr. M.W.M. Haarhuis, (m.haarhuis9@upcmail.nl) Het Welvaren 4,1551 AV tel. 6571200  

PR: Mw. I. Jahn-Binsbergen, (ingridjahn@kpnplanet.nl) Kerkbuurt 40, 1551 AE, tel: 0617171793 

Hr. R. Damminga, (reinhold.damminga@gmail.com) Torenstraat 7, 1551 BK tel: 6162416 

Hr. D. Bessels, (dries@bessels.org) Weiver 43, 1551 SE 0644028346 

Mw. M. Flimm, (marion@flimm.com) Weiver 43, 1551 SE 0644574317 

Mw. A. de Jong, (arianne112@hotmail.com) J.J. Allanstraat 184, 1551 RR  0643041545   

 

Werkgroep Sinterklaas 

 

*Voorz.: Mw. S. Slegers, (sylvia.markjan@kpnmail.nl )Zuideinde 281, 1551 EH, tel. 

6312219/0618114859 

Secr.: Mw. J. Smit, (jokesmit@upcmail.nl) Kerkbuurt 27, 1551 AB, tel. 6211062/0629537739  

Penningm. Hr. G. Kruijver, (info@kruijver.nl) Kerkbuurt 26, 1551 AD  

Hr. P. Smit, (pedrosmit@upcmail.nl) Kerkbuurt 27, 1551 AB, tel. 6211062  

Hr. J. v h Veer, (justin@dewaalpaal.nl) Het Prinsenhofstraat 11, 1551 CR,  

tel. 7718779/0646227525  

Mw. J. de Jager, (jacquedejager@hotmail.com) Enkelspoor 5, 1567 LE Assendelft, tel. 0630988223  

Hr. J. Luten, jasper@jasperluten.nl Zuideinde 126, 1551 EL 

 

COMMISSIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN 

 

*Voorz.: Hr. M.C. van ‘t Veer .(veermc@hetnet.nl), De Appelboomstr.35, 1551 BS, tel. 6284831/ 

06-24583587 

Secr: vacant. 

Penningm. Hr. W. Veenis (w.veeniswestzaan@ziggo.nl)  het Ziedhuis 26, 1551 AX tel. 6288139 

http://www.westzaan.nl/
mailto:westzaansegemeenschap@upcmail.nl
mailto:nzwikkerbuis@hotmail.com
mailto:m.haarhuis9@upcmail.nl
mailto:gerda.steenbergen@planet.nl
mailto:kstuyn@upcmail.nl
mailto:reinhold.damminga@gmail.com
mailto:mj.fraij@gmail.com
mailto:webmaster@westzaan.nl
mailto:m.haarhuis9@upcmail.nl
mailto:ingridjahn@kpnplanet.nl
mailto:reinhold.damminga@gmail.com
mailto:dries@bessels.org
mailto:marion@flimm.com
mailto:arianne112@hotmail.com
mailto:sylvia.markjan@kpnmail.nl
mailto:jokesmit@upcmail.nl
mailto:info@kruijver.nl
mailto:pedrosmit@upcmail.nl
mailto:justin@dewaalpaal.nl
mailto:jacquedejager@hotmail.com
mailto:jasper@jasperluten.nl
mailto:veermc@hetnet.nl
mailto:w.veeniswestzaan@ziggo.nl
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COMMISSIE 4 MEI HERDENKING 

 

*Voorz. Mw. G. Steenbergen, (gerda.steenbergen@planet.nl) J.J. Allanstraat 56, 1551 RN, tel: 6354882 

Mw. P. Fleumer, (patricia.fleumer@agora.nu) Weiver  99, 1551 SG, tel. 6280596   

Mw. A.H. Schenk, (a.schenk4@upcmail.nl) J.J. Allanstraat 381, 1551 RJ tel: 6572462 

Hr. J. Heijink, (heijinkglas@upcmail.nl) Burg. Vijlbriefstraat 18, 1551 TK tel: 6288355 

 

COMMISSIE KERSTAVOND IN WESTZAAN 

 

*Voorz: Hr. K. Tuyn, (kstuyn@upcmail.nl) Burg. Verstegenstraat 58, 1551 TE tel: 6214015 

Hr. C. Lienos, (c.lienos@gmail.com) Jac. Van Waertstraat 25, 1551 CH, tel: 6289181  

Mw. I. v d Schaaf, (inavanderschaaf@gmail.com) Middenland 7, 1541 NV 

 

DAMESKOOR WESTZAAN 

 

*Voorz.: Mw. I. v d Schaaf, (inavanderschaaf@gmail.com) Middenland 7, 1541 NV  

Koog a d Zaan tel: 6173882  

Secr.  Mw. I. Themen, (dameskoor@wessaner.nl ) De Peereboomstraat 49, 1551 CV, tel: 06-

45747283 

Penningm: Mw. A. Stuurman, (annerieke.stuurman@stvnet.nl) Harmoniehof 39, 1507 TX Zaandam  

Mw. K. de Kort, Turfakker 5,1541 TL Koog aan de Zaan.  

Mw. J. Vloon, Weiver 59, 1551 SE tel: 6212384 

 

DORPSCONTACT WESTZAAN  

 

*Voorz.: Hr. J. Jahn, (dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl) Kerkbuurt 42, 1551 AE tel: 6153373/ 

06-48504560  

Secr.: Mw. I. Jahn-Binsbergen, (ingridjahn@kpnplanet.nl) Kerkbuurt 40, 1551 AE, tel: 0617171793 

 

HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 

 

*Voorz: Mw. I. Jahn-Binsbergen,(voorzitterhvw@westzaan.nl) Kerkbuurt 40, 1551 AE, tel: 6153348  

0617171793  

Secr: Hr. P. Huisman, (secretarishvw@westzaan.nl) Weiver 132, 1551 SL 6280057/06-20119664   

Penningm: Hr .A. v d Hoeden, (a.hoeden@upcmail.nl) Burg. Verstegenstraat 11, 1551 TA, tel: 

0641278843  

Hr. H. Jahn, (jahnhuib@hotmail.com) Kerkbuurt 40, 1551 AE tel: 6153348/0617171792 

Hr. B. Koopman, J.J. Allanstraat 175, 1551 RD, tel: 0620546468 

 

STICHTING VRIENDEN VAN DORPSHUIS DE KWAKER 

 

*Voorz.: Hr. M.C. van ’t Veer (veermc@hetnet.nl), De Appelboomstr.35, 1551 BS, tel: 6284831/ 

06-24583587 

Secr. Mw. M. Kaatee, (mariannekaatee@gmail.com) Zuideinde 196, EN 1551   

Penningm: Hr. H. Klerk, (h.klerk@hetnet.nl), De Schoolmeesterstraat 12, 1551 CP, tel: 6282188  

Mw. G. Steenbergen,  (gerda.steenbergen@planet.nl) J.J. Allanstraat 56,1551 RN, tel: 6354882 

 

STICHTING WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 

 

*Voorz.+ secr: Hr. M. Roos, (martien.roos@gmail.com) Burg. Verstegenstr. 26, 1551 TD,  

tel: 6287214 

Penningm: Hr. M.C. van ’t Veer (veermc@hetnet.nl), De Appelboomstr.35, 1551 BS, tel: 6284831/ 

06-24583587 

T. Kuijt, Zeilenmakersstr.1, 1551 AA, tel: 6282078 

Hr. G.J. Molenaar), De Appelboomstr. 37, 1551 BS, tel: 6285167 

mailto:gerda.steenbergen@planet.nl
mailto:patricia.fleumer@agora.nu
mailto:a.schenk4@upcmail.nl
mailto:heijinkglas@upcmail.nl
mailto:kstuyn@upcmail.nl
mailto:c.lienos@gmail.com
mailto:inavanderschaaf@gmail.com
mailto:inavanderschaaf@gmail.com
mailto:dameskoor@westzaan.nl
mailto:annerieke.stuurman@stvnet.nl
mailto:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
mailto:ingridjahn@kpnplanet.nl
mailto:voorzitterhvw@westzaan.nl
mailto:secretarishvw@westzaan.nl
mailto:a.hoeden@upcmail.nl
mailto:jahnhuib@hotmail.com
mailto:veermc@hetnet.nl
mailto:mariannekaatee@gmail.com
mailto:h.klerk@hetnet.nl
mailto:gerda.steenbergen@planet.nl
mailto:martien.roos@
mailto:veermc@hetnet.nl
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STICHTING ’T REGHT HUIJS BANNE WESTZAAN 

 

*Voorz.: Hr. J. Bijleveld, (voorzitter@reghthuyswestzaan.nl) Het Prinsenhofstraat 17,  

1551 CR, tel: 6286906 (info@reghthuyswestzaan.nl) 

Secr: Hr. A. Koekenbier, (a.koekenbier@kzadviesgroep.nl J.J. Allanstr. 302 a, 1551 RS, tel: 6174848   

Penningm: Hr. G. Kruijver, (penningmeester@reghthuyswestzaan.nl) Kerkbuurt 26, 1551 AD 

Mw. K. Kruijver, Kerkbuurt 26, 1551 AD (karinckruijver@gmail.com)  

Hr. J. Stoop, Het Welvaren 17, 1551 AT (jstoop@stadsgenoot.nl) 06-15006083  

Hr. J. v h Veer, (justin@dewaalpaal.nl) Het Prinsenhofstraat 11, 1551 CR,  

tel. 7718779/0646227525  

 

STICHTING HISTORISCH BEZIT NICO HEERMANS 

 

*Voorz/penningm: Hr. M.C. van ’t Veer (veermc@hetnet.nl), De Appelboomstr.35, 1551 BS,  

tel: 6284831/06-24583587 

Secretaris: Hr. J.P. Groenveld (j.groenveld1@upcmail.nl), J.J. Allanstr.166, 1551 RP, tel: 6351698 

Hr. J. Finke, Museumlaan 52, 1541 LR Koog aan de Zaan, tel: 6286187 

Hr. A. Sol, Zuideinde 26/28, 1551 EJ, tel: 6700427 

 

DE WESSANER 

 

*Voorz.: Hr. M.C. van ’t Veer (veermc@hetnet.nl) De Appelboomstr.35, 1551 BG, tel: 6284831/ 

06-24583587 

Secretaris: Mw. J. Vollenga, (renjv@live.nl) Middel 165, 1551 SV, tel: 6210902 

Administratie: Hr. J. Steijn, (jan.steijn@tiscali.nl) Watermolenstraat 102, 1551 BG, tel: 7851320 

Mw. L. Wessels, (wessaner@gmail.com) Kersenboomstraat 40, 1551 BW Tel. 06-40426993  

  

STICHTING EXPLOITATIE DORPSHUIS DE KWAKER 
 

*Voorz.: Hr. M. C. van ’t Veer (veermc@hetnet.nl) , de Appelboomstraat 35, 1551 BG, tel: 6284831/ 

06-24583587 

Secretaris: Hr. H. de Gelder, (h.degelder@planet.nl), Burg. Verstegenstr.65, 1551 TB, tel: 6285522 

Penningm: Hr. H. Klerk, (h.klerk@hetnet.nl), De Schoolmeesterstraat 12, 1551 CP, tel: 6282188  

Hr. M. Roos, Burg. (martien.roos@gmail.com) Verstegenstraat 26, 1551 TD, tel: 6287214 

Hr. T. Rietdijk, (tames.rietdijk@gmail.com)  

 

STICHTING DORPSBUS WESTZAAN 

 

*Voorz.: vacant. 

Secretaris: vacant. 

Penningm: Hr. M.C. van ’t Veer, (veermc@hetnet.nl) Appelboomstraat 35, 1551 BG, tel: 6284831/ 

06-24583587  

Coordinator Hr. P. Beke, tel: 06-13445600 (nummer Dorpsbus) 

Coordinator Dorpsbus Westzaan: Rondschaaf 7, 1507 HM Zaandam, tel: 075-6140991/0628832726 

(paul.beke53@gmail.com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@reghthuyswestzaan.nl
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mailto:jstoop@stadsgenoot.nl
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mailto:veermc@hetnet.nl
mailto:paul.beke53@gmail.com
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HANDIGE ADRESSENLIJST VAN BESTUURDERS WESTZAANSE VERENIGINGEN/ 

ORGANISATIES DIE LID ZIJN VAN DE WG 

(maart 2018) 

 

Babino  info@babino.nl   Akere 20, Assendelft    1566 AZ 

     Mw.  A. van der Linden 

   

Badmintonvereniging               voorz.  

Westzaanen  www.bvwestzaanen.nl secr.           

   075-7716600                            penn.  Mw. A. de Kwaadsteniet, J.H. Dunantstr. 52  1561 BD 

     adekwaadsteniet@kpnmail.nl   Krommenie 

  

Bedrijvencontact  voorz. Hr. E. Pielkenrood, J.J. Allanstraat 189  1551 RD 

info@bedrijvencontactwestzaan.nl  ed@pielkenrood.nl  

    secr. Mw. M. v d Werff, Kerkbuurt 31                          1551 AB 

                             mireille@bedrijvencontactwestzaan.nl    

    penn. Hr. G. Kruijver, Kerkbuurt 26   1551 AE 

     info@kruijver.nl    

 

B.O.V.    voorz.  

Bejaarden Ontspannings            secr.       

Vereniging , tel.6212284 penn.    Mw. M. Stolp, Oranjeboomstr.7   1551 BH  

     t.stolp86@upcmail.nl  

 

Christelijke Basisschool J.J. Allanstraat 149                 1551 RD 

De Rank (info@de-rank.nl)       

 

Commissie Zuidervermaning voorz. Mw. M. Bruijn, Middel 146   1551 ST 

(stg.Oud Hollandse Kerken)           bruijnmarian@gmail.com      

    secr.  Mw. L. Bijleveld, Het Prinsenhofstraat 17       1551 CR 

     penn. Mw. A. Holstvoogd, J.J. Allanstraat 182a              1551 RR 

               ati-holstvoogd@telfort.nl  

 

Dorpshuis De Kwaker  Beheerders: Mw. M. Kaatee en Mw. G. Steenbergen 

 Tel. 075-6310352      J.J. Allanstraat 127          1551 RA  

dorpshuisdekwaker@upcmail.nl   www.dorpshuis-westzaan.nl  

 

 

E.H.B.O. afdeling Westzaan voorz. Hr. A.C. Spijker, Burg.Verstegenstr.82   1551 TG 

                                                                info@spijker-westzaan.nl    

ehbowestzaan@outlook.com  secr. Hr. J. van der Blom, Overtoom 61   1551 PD 

                                                    penn. Hr. A. van Leeuwen, Overtoom 63   1551 PD

  

     

Geertje Visser-Schoen Fonds voorz. Hr. W. Veenis, Het Ziedhuijs 26  1551 AX 

     w.veeniswestzaan@ziggo.nl  

Stichting   secr. vacature 

    penn. Hr. M.C. van 't Veer, De Appelboomstraat 35 1551 BS 

     6284831/06-24583587 

 

Gymnastiekvereniging Jahn voorz.     

secretariaat@gvjahn.nl  secr.     Mw. R. Smit, Burg. Verstegenstraat 4-A 1551 TD 

                                                   penn.   Hr. P. ten Have, Henneland 29, Koog a/d Zaan 1541 NR 

 

 

mailto:info@babino.nl
mailto:aliene.dekwaadsteniet@upcmail.nl
mailto:info@bedrijvencontactwestzaan.nl
mailto:ed@pielkenrood.nl
mailto:mireille@bedrijvencontactwestzaan.nl
mailto:info@kruijver.nl
mailto:t.stolp86@upcmail.nl
mailto:info@de-rank.nl
mailto:bruijnmarian@gmail.com
mailto:ati-holstvoogd@telfort.nl
mailto:dorpshuisdekwaker@upcmail.nl
http://www.dorpshuis-westzaan.nl/
mailto:ehbowestzaan@outlook.com
mailto:w.veeniswestzaan@ziggo.nl
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Korfbalvereniging RODA Voorz. Hr. P. v d Bergh (externe zaken) 

roda.westzaan@knkv.net Voorz. Hr. A. Knossen ( interne zaken) 

                  secr.    Y. Dubbeld  

    penn. Hr. P. Riet, Zuideinde 229              1551 EG 

 

 

Openbare Basisschool   Locatie Noord: Torenstraat 3-5    1551 BK 

De Kroosduiker   Locatie Zuid : Roerdompstraat 41   1551 GJ 

info@obsdekroosduiker.nl      

       

 

Protestantse Gemeente              P/a        Hr. Veldhuizen, Weiver 118   1551 SL 

Westzaan                                                hveldhuizen@hetnet.nl  tel:6280674 

     scriba@pgwestzaan.nl  

 

Schaatsmuseum   voorz. Hr. A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72  1551 CW 

Lambert Melisz     tel.6175794/0610051088 

a.kuiper82@upcmail.nl  secr.  Hr. T.P. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84                   1551 RN 

     postadres p/a Zuideinde 156 A                           1551 EM 

    penn.  Hr. G.J. Kat, Palmboomstraat 25  1551 BX 

   

 

Stichting Zaens   voorz. Hr. K. Ekris, Burg. Verstegenstraat 83  1551 TC 

Brandweermuseum Westzaan  k.ekris@chello.nl  075-6286570/0642667875 

info@zaensbrandweermuseum.nl 

    secr. Hr. G. Kelder, Zwarte Ring 102, Assendelft 1567 EG 

     geert-kelder@me.com   tel. 57537078 

    penn. Hr. J. Rem, Kerkbuurt 13   1551 AB 

     jrem@gebrvanderveekens.nl 

 

 

Tennisvereniging Westzaan voorz. Mw. C. Wildeboer 

info@tvwestzaan.nl              Secr.     Hr. J. Beijer, p/a Zuideinde 150   1551 EM

     penn. Hr. J. Tel       

                                                                penningmeester@tvwestzaan.nl  

 

 

Toneelvereniging  voorz. M.C. van 't Veer, De Appelboomstraat 35 1551 BS 

Herleving    veermc@hetnet.nl  6284831/06-24583587 

www.tvherlevingwestzaan.nl    secr. Mw. A. May-Rink, Zuideinde 116  1551 EL              

aukje.maij@upcmail.nl   penn. Hr. R. Stevens,  

     tvh.penningmeester@gmail.com    

 

Verenigde Voetbal  voorz. Hr. S. Gorthuis, Palmboomstraat 18.  1551 PZ  

Vereniging Westzaan   voorzitter@vvvwestzaan.nl tel: 6407995   

    secr.      Hr. F. Kleijwegt, Purmerenderweg 11  1463 DA 

     Noordbeemster 

                                                   Post naar: VVV Westzaan, Zuideinde 150    1551 EM 

                                                   penn. Hr. D. Nuy, Nauernasche Vaartdijk 68  1551 BA 

 

Watersportvereniging  voorz. vacant 

Het Kleine Rond                         secr.     Mw. E. Brans   

 (achter Overtoom 16)  penn. Hr. J. Baert-de Gram, Turfakker 38,  

                                                                 Koog a/d Zaan   j.baert@planet.nl  1541 TN   

 

mailto:hveldhuizen@hetnet.nl
mailto:scriba@pgwestzaan.nl
mailto:a.kuiper82@upcmail.nl
mailto:k.ekris@chello.nl
mailto:info@zaensbrandweermuseum.nl
mailto:geert-kelder@me.com
mailto:jrem@gebrvanderveekens.nl
mailto:tinekevanheusden@upcmail.nl
mailto:penningmeester@tvwestzaan.nl
mailto:veermc@hetnet.nl
http://www.tvherlevingwestzaan.nl/
mailto:aukje.maij@upcmail.nl
mailto:tvh.penningmeester@gmail.com
mailto:voorzitter@vvvwestzaan.nl
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Westzaanse Digitale         voorz. Hr. J. Klomp, Esdoornlaan 32, Wormerveer 1521 EB 

Beeldbank    klomp@ziggo.nl  

    secr Hr. R. Bloemberg, Zuideinde 133  1551 ED 

                   penn. Hr. M. Hos, Kerkstraat 4   1551 BN 

info@westzaansedigitalebeeldbank.nl  

 

Willem Jansenstichting  voorz. Hr. J. Mulderij, Hennepad 22, Wormerveer 1521 DG 

                                                   secr. Mw. Groenveld, J.J. Allanstraat 166  1551 RP,  

     tel: 6351698 j.groenveld1@upcmail.nl 

    penn. L. Harrewijnen, Boschplaat 35, Diemen  1112 KR 

 

Woon- en Zorgcentrum     Lambert Meliszstraat 29a     1551 CT 

Lambert Melisz    

 

IJsclub Lambert Melisz  voorz. Hr. A. Kuiper, Lambert Meliszstr. 72  1551 CW 

a.kuiper82@upcmail.nl   tel.6175794/0610051088 

info@ijsclub-lambertmelisz.nl  secr. Hr. T.P. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84                   1551 RN 

     postadres p/a Zuideinde 156 A                           1551 EM 

    penn. Hr. G.J. Kat, Palmboomstraat 25  1551 BX 

 

Dagorkest Zaanstreek  voorz. Hr. D. Jak, Dorpsstraat 558, Assendelft  1566 BZ  

Waterland   tel: 6871267 dick.jak@gmail.com  

         secr. Mw. W. Kleiss-Overpelt, Morgenstarstraat144 

    Zaandijk, tel: 6212458 wilkleiss@kpnplanet.nl  1544 CT 

    penn. Hr. G. v Leeuwen, Legerland 20, Koog a d Zaan 1541 NE

                 tel: 6354441 leeuwengerard@hotmail.com   

 

Stichting Vrienden  voorz. Mw. E. v Gils   

van Lambert Melisz                   mombayello@hotmail.nl  

      secr. Hr. C. Veenis, Weiver 120                                        1551 SL       

    vriendenlambertmelisz@gmail.com      

    penn. Hr. K. Tuyn, Burg. Verstegenstraat 58  1551 TE 

    (kstuyn@upcmail.nl) tel: 6214015 

 

Huttenbouw Westzaan  Hr. J. Zuidema, Zuideinde 60     1551 EK 

                j.zuidema@upcmail.nl  06-53627462 

    p/a Dorpshuis De Kwaker, J.J.Allanstr. 127  1551 RA 

    huttenbouwdekwaker@gmail.com 

 

Stichting Met Elkaar  voorz. Hr. G. Slegers g.slegers@chello.nl  

www.kokenetendaten.nl Mw. A. van der Meer 

    p/a Zuideinde 150a  06-21850111   1551 EM 

    astridvandermeer@me.com  

 

Westzanerwerf   Mw. E. van Rossum 

westzanerwerf@gmail.com  Zuideinde 88      1551 EK 

          

Molen Het Prinsenhof  Hr. G. Volkers, Appelboomstraat 22   1551 TB 

    gerritengerdavolkers@hotmail.nl 

 

Zaanschap   Mw. M. Hofman 

marjan@zaanschap.nl  Zuideinde 50      1551 EK 
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