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Zaterdag 8 september van 10.00 tot 18.00 uur.
Op De Dag van Westzaan presenteren verenigingen, stichtingen en andere
instanties zich weer graag aan u.
Vorig jaar was een groot succes! Kunt u zich de opening nog herinneren? Al die oldtimers achter elkaar door het dorp, dit jaar komen er ook
tractoren, brom/snor/motorfietsen en vrachtauto's bij. En natuurlijk zullen er weer vele verenigingen en instanties hun deur open zetten. Ook
dit jaar zal het dorp weer bruisen van energie, kortom zorg dat u dit niet mist!

Turn en gymvereniging JAHN
Wij zitten op diverse lokaties, in Westzaan
gymzaal van de school De Kroosduiker Noord,
het Topsportcentrum in Koog a/d Zaan en in
buurthuis de Kwaker. De gymvereniging GV
JAHN is opgericht in 1883, wij zijn 135 jaar
oud. Hier zijn wij trots op. Wij verzorgen
lessen in diverse disciplines voor jong en oud.
U kunt terecht bij ons op de volgende lessen:
ouder en peutergym, kleutergym, turnen en
freerunnen. Voor de senioren: steps,
bodyshape en/of combineticslessen, Meer
Bewegen voor Ouderen 65+ en Sport en
Bewegingslessen 60+. Wilt u een proefles
meedoen, ga naar de www.gvjahn.nl en geef
u op!!! Op De Dag van Westzaan zal onze deur
open staan, loopt U gerust even binnen.
Ingang Kerkbuurt naast huis nr. 19

Schaatsmuseum
Op De Dag van Westzaan is het
schaatsmuseum open van 10.00 t/m 16.00 uur,
men kan de collectie bewonderen o.a. historie
van de Elfstedentocht, schaatsen, boeken,
films, de historie van de ijsbaan Zaandijk,
fotoboeken historie Zaanstreek en de ijsclub
Lambertmelisz die sinds 1907 bestaat. Ook is er
een mogelijkheid om een potje boerengolf te
spelen, de koffie/ thee/ chocolademelk/
appeltaart staat klaar. Voor de liefhebber een
wijntje, biertje en terrasje. U kan ook lid
worden van de ijsclub. Ook is er een
klaverjasclub eens in de veertien dagen. Op
donderdag avond kan men een kaartje leggen
in club verband.
Zuideinde 156a
D.C.K. – Gallery of Dreams
De Gallery of Dreams is een unieke locatie
voor uw autoclub-meeting, vergadering of
gewoon een leuke stop tijdens een club
evenement. Op de begane grond vindt u, op
ruim 700 vierkante meter, 30 tot 35 klassieke
of bijzondere auto’s uit de periode 1915 tot
1990. Tevens raceauto’s –motoren en
brommers. Ook is er een compleet ingerichte
restauratie werkplaats, waar lezingen en
workshops worden gehouden. Op de
bovenverdieping is de kunstgalerie van Cora
Kuiper gevestigd waar cursussen en
workshops worden gegeven en een keur aan
curiosa te bewonderen valt.
Dirk en Cora heten u van harte welkom om
meer over hun “droom” te vertellen. Voor
informatie: Website:
www.dckgalleryofdreams.nl of
075-6415422/06-13258412.
J.J. Allanstraat 283

Brandweermuseum
Ook deze editie van “De dag van Westzaan” is
het brandweermuseum weer één van de
deelnemers. Dit jaar is het museum weer
geopend. Daarnaast willen wij met een
tentoonstelling over de geschiedenis van de
brandweer in Westzaan er een extra tintje
aan geven. Het museum is gevestigd op
Kerkbuurt 17-B, de foto tentoonstelling is te
bezichtigen op Kerkbuurt 9.
U bent op beide locaties van harte welkom
vanaf 10.00 uur. Kom langs en laat U
verbazen over de geschiedenis van de
brandweer van Westzaan.
Kerkbuurt 17-B

Bejaarden Ontspanning Vereniging
De gezellige kleine club B.O.V. is opgericht in
1966. Op vrijdagmiddag 7 september begint
de groep weer met klaverjassen in Dorpshuis
De Kwaker. U bent op De Dag van Westzaan
van harte welkom op Lambert Meliszstraat 29
vanaf 13.30 uur om te klaverjassen en te
sjoelen, misschien met prijzen?
Lambert Meliszstraat 29
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Grote Kerk Westzaan
De Grote Kerk werd tussen 1740 en 1741 door
Jan van der Streng gebouwd. De kerk heeft
een plattegrond van een Grieks kruis met
kwartronde hoeken tussen de armen. De
voorgevel is in régence stijl gebouwd en heeft
het wapen van de voormalige Banne Westzaan.
De huidige kerk vervangt een houten gebouw
dat werd neergezet na de verwoesting van de
gotische Sint Joris kerk tijdens de 80-jarige
Oorlog. De 14de-eeuwse kerktoren aan de
westzijde bleef gespaard maar viel op 1 januari
1843 om. De kerk heeft een prachtig Flaes en
Brünjes kerkorgel wat dateert uit 1866.
Regelmatig worden er op vrijdagavond
orgelconcerten gehouden. De preekstoel met
snijwerk, rustend op een pelikaan met jongen,
is 18de-eeuw. De vloer bestaat deels uit
grafstenen. Kerkgebouw en kerkorgel zijn
rijksmonumenten. De kerk wordt iedere
zondagochtend gebruikt voor de kerkdienst
van de Protestantse Gemeente Westzaan. De
overige dagen in de week vinden er diverse
activiteiten plaats. De kerk is o.a. te huur voor
concerten, muziek-opnames en voor rouw- en
trouwdiensten. Op DDvW vinden er allerlei
activiteiten plaats in de Kerk o.a. de premiere
van het Westzaanlied ca. 12.30 uur, muziek,
zang en exposities. Laat U eens verrassen en
wie weet krijgt U nog meer te weten over dit
bijzondere kerkgebouw. www.pgwestzaan.nl
Kerkbuurt 37

Westzaanse Korfbal Vereniging Roda
Wij (Roda) vieren dit jaar ons 100-jarig
bestaan en zijn door onze Koninklijke
Hoogheid onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning.
We spelen al lang op een hoog
niveau. Maar niet alleen de prestatiesporter
vindt bij ons onderdak, ook de meer
recreatieve sporter. Een belangrijk doel van
de vereniging is dat kinderen en volwassen
sporters een sport vinden waar ze plezier uit
halen. Bijzonder aan korfbal is dat jongens
en meisjes samen spelen. Zo lang we
bestaan organiseren we naast korfbal vele
andere activiteiten. We streven er naar een
“Sport plus” vereniging te zijn die meer dan
alleen sport aanbiedt. We organiseren
bijvoorbeeld ook Schoolkorfbal, Giga
Kangoeroedagen, stratenkorfbal, kampeer
weekenden, Playbackshows, dans- en
themafeesten en zwemparty’s. Met een
sterke korfbalvereniging blijft het dorp
leefbaar! Voor meer info ga naar onze site:
www.wkvroda.nl of kom langs op 8
september van 10.00 uur tot 15.30 uur. Dan
zal er een springkussen aanwezig zijn op ons
terrein waar de kinderen zich kunnen
uitleven! Daarnaast kunnen kinderen en
ouders ook punten scoren op onze
korfbalpalen, waarmee ze een gratis
consumptie kunnen verdienen! Dus kom
langs en ervaar wat korfbal is!
Torenstraat 6

Het Westzaans Dameskoor
Het koor telt 40 leden en zal op 8 september
twee keer optreden: in 't Regt Huys om 11.00
uur en in de grote kerk ca. 11.45 uur. Onze
doelstelling is dat we graag SAMEN muziek
maken en hier SAMEN plezier aan beleven
voor de bewoners uit Westzaan en
omstreken om zo nieuwe contacten te
creëren tussen de bewoners uit de buurt. We
zingen nummers uit het brede repertoire,
zowel nieuwe als oudere muziekgenres. Er is
elke woensdagavond een repetitie in
dorpshuis De Kwaker van 20.00 tot 22.00
uur. Nieuwe, jonge leden zijn altijd welkom.
Dus dames….Join the club! Gerda Vreeken
is onze dirigent en de muzikale begeleiding
wordt verzorgd door pianiste Inge Reijn.
Zing eens 2 repetities gratis met ons mee en
maak kennis met onze andere leden. Voor
meer informatie mail
dameskoor@wessaner.nl

EHBO
Westzaan is door een actie van de
Vriendenloterij en de Hartstichting in één klap
2 AED buitenkasten voor het dorp rijker
geworden. Zo hangt er één bij dorpshuis De
Westzaanse Digitale Beeldbank
Staat met een kleine stal bij, of vanwege het Kwaker en één bij fysiotherapie Hetty
Huisman. De Hartstichting stelde 1400 gratis
weer in het brandweermuseum aan de
Kerkbuurt 17b. Vanwege de tentoonstelling buitenkasten beschikbaar die d.m.v. loting
van de Brandweer op Kerkbuurt 9 zijn onze toegekend werden om bestaande AED’s 24
publicatieborden in gebruik aldaar met een uur bereikbaar te maken. De kasten zijn
overzicht van de Vrijwillige brandweer door inmiddels op 2 locaties in het dorp
beschikbaar. De Kwaker is onze vast stek op De
de jaren heen. Onze beeldbank archiveert,
retoucheert, verwerkt oude en nieuwe foto’s Dag van Westzaan, daarnaast zullen wij mobiel
van Westzaan in de ruimste zin des woords. op De Dag van Westzaan aanwezig zijn van
Inmiddels zijn al 4 leuke boekjes uitgegeven zuid tot noord. Informatie of lid worden kan
ook via: ehbowestzaan@outlook.com of
en ons 5e boekje wordt op 29 september
uitgegeven tijdens ons Beeldbankweekend 06-27618224
J.J. Allanstraat 127
in dorpshuis de Kwaker, genaamd Kaike en
Koiere. Heeft u foto’s of films die wij mogen
scannen en vind u het leuk om uw foto’s
terug te zien op een van onze presentaties
laat het ons dan weten. Wij verzorgen uw
dierbare foto’s en films met uiterste
zorgvuldigheid.
Kerkbuurt 17-B
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Christelijke Gereformeerde Kerk
Graag leveren ook wij onze bijdrage aan De
Dag van Westzaan. Wij willen een gastvrije
gemeenschap van mensen zijn met een open
oog en een open hart voor Jezus Christus,
voor elkaar en voor onze omgeving. Graag
openen wij daarom onze deuren zodat jullie
kennis met ons kunnen maken. Van 10.00 –
14.00 uur staat ons kerkgebouw open voor
bezoekers voor een gratis kopje koffie/thee
en limonade met iets lekkers. Daarbij zullen
gemeenteleden klaar staan om iets over de
Toneelvereniging Herleving.
gemeente en over het monumentale pand te
Zoals bij voorgaande evenementen in het
vertellen. Als jullie nieuwsgierig zijn
Westzaanse levert ook TONEELVERENIGING
geworden naar wat wij doen, schroom dan
HERLEVING WESTZAAN haar bijdrage op
niet om ook op zondag een keer aan te
deze feestelijke dag van Westzaan. Naast
onze jaarlijkse uitvoeringen in de theaterzaal schuiven en een dienst mee te maken. De
diensten beginnen iedere zondag om 9.30
van 'Dorpshuis De Kwaker,' presenteren we
uur, en de toegang is gratis. (Op 16
op 8 september, vanwege het buiten
karakter van deze dag een schouwspel in het september doen wij mee met de landelijke
Kerkproeverij, de jaarlijkse Open Dag voor
straatbeeld van Westzaan. Voor de Dag van
kerken in Nederland.) Graag ontmoeten we
Westzaan hijst TV Herleving zich in een
jullie op de Dag van Westzaan! Van harte
wandeloutfit om op een aantal locaties in
Westzaan de komische eenakter 'Wandelen' welkom! Hartelijke groet van ons allemaal!
op te voeren. Een korte voorstelling van een Website: http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/
e-mail: scribabeverzaan@gmail.com
olijke gebeurtenis die daar waar publiek is,
J.J. Allanstraat 185.
gepresenteerd wordt als straattheater op
verschillende locaties in Westzaan,
Stichting Westzaanse Bodemvondsten KokHet stuk handelt over een familieVoogt.
wandelsportvereniging die in training is voor
WESTZAANSE KUNSTSCHILDERS BRENGEN
'de vier-daagse van Westzaan'. Zie ook
KLEUR IN DE KERK.
www.westzaan.nl/ddvw
Onder dit motto exposeren Westzaanse
kunstschilders gedurende de Open
Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag
9 september aanstaande in de Grote Kerk van
Westzaan een aantal van hun mooiste werken.
Een expositie speciaal ingericht ter
gelegenheid van De Dag van Westzaan op
zaterdag 8 September. Deze expositie valt te
bewonderen op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag daaropvolgend van 12.00
tot 16.00 uur. De toegang tot de kerk is gratis.
De deelnemende exposanten zijn; Tinie Aerts,
Dea de Boer, Corrie Booij, Hans Burghouts,
Roelie Flipse, Peter Groot, Ria Hotting, Hilly
Theetuin Kerkbuurt 15
De theetuin is veelal op zondagen geopend Huisman, Dirk Kit, Ria Knossen, Jan Koops,
Hennie Koster, Gatske Onsman, Frida Prins,
bij redelijk weer. En dit jaar ook weer op de
dag van Westzaan. Naast thee wordt er ook Miep Peursum, Paula Peursum, Christine
Peursum en Willem Tip.
koffie geschonken.
Kerkbuurt 37.
Daarbij heeft u een fraai uitzicht op een
oude tuin en de achterkant van een 18e
Bloemsierkunst Hans Albers
eeuws Zaans huis. De tuin is nog in stijl van
Bloemen, (buiten)planten en snuisterijen.
de vorige eeuw. De grindpaden hebben nog Boeketten worden gemaakt terwijl u wacht.
het patroon van een eeuw geleden. Kortom Ook kunt u hier de vlag van Westzaan kopen.
een tuin die past bij een rijksmonument
J.J. Allanstraat 335
zoals Kerkbuurt 15 nu is.

Dorpshuis de Kwaker
Het Dorpshuis is van en voor alle Westzaners,
maar ook mensen van buiten Westzaan zijn
van harte welkom. De Kwaker biedt aan alle
verenigingen die Westzaan rijk is, zonodig een
ruimte aan om de activiteiten te repeteren.
Tevens is er een groot aanbod aan cursussen
en activiteiten. Ook verhuren wij zalen voor
(zakelijke-) bijeenkomsten, workshops of
particuliere feestjes, van 10 tot 250 personen,
compleet verzorgd of selfsupporting, alles is
mogelijk. Neem gerust eens een kijkje op onze
site: www.dorpshuis-westzaan.nl
Facebook: https://www.facebook.com/
DorpshuisDeKwaker/
Tel: 075-6310352
e-mail: info@dorpshuis-westzaan.nl
Op DDvW zijn we open vanaf 10.00 uur voor
jong en oud en de koffie staat klaar! Voor de
kleintjes is er genoeg te doen: o.a. Cup-cakes
versieren en aanwezigheid van een
springkussen. Hier is ook de start (v.a. 10.00
uur) en finish van de fiets/puzzeltocht,
inschrijfkaarten zijn hier verkrijgbaar. De
prijsuitreiking (prijs: een samengesteld pakket
met artikelen van alle deelnemende
verenigingen en/of bedrijven) is om 17.00 uur
in De Kwaker. Er zal gezellige muziek zijn wat
de sfeer ten goede zal komen. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunnen
we met elkaar napraten over de tweede
DDvW! Wij hebben er zin in!
JJ. Allanstraat 127

Zaanse Bromsnorren
Sinds vorig jaar is de Zaanstreek een heuse
klassieke bromfiets club rijker. Genaamd de
Zaanse bromsnorren. We zijn begonnen als
een soort grap, maar toen liep het zo goed
dat de groep nu al rond de 90 leden heeft! En
al die leden hebben iets met de Zaanstreek,
ze wonen er, zijn er geboren of werken er. Wij
rijden ongeveer 3 ritten per jaar, en op
Facebook posten wij regelmatig een
prijsvraag, je kunt ons vinden op 'Zaanse
bromsnorren'. Op De Dag van Westzaan
zullen een groot aantal bromsnorren met
bekende merken zoals: kreidler, zündapp,
demm, MV agusta, pluvier en solex van voor
1980 Westzaan doorkruisen, tijdens de
grandioze opening om 10.00 uur. Daarna kan
de jeugd van vroeger, met de jeugd van nu,
vanaf circa 11.00 uur tot 16.00 uur brommers
kieken bij Gallery of Dreams.
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Dagorkest Zaanstreek Waterland
Treedt op om 12.30 uur in De Grote Kerk.
Tezamen met het Westzaans Dameskoor
vindt de première plaats van het lied:
“WESTZAAN”. Geschreven door Jeroen Conijn
& Jeroen Duijvestijn. Bewerking voor
harmonieorkest: Rolf Hoogenberg. Na deze
bijzondere première kunt U genieten van de
bijzondere klanken van een harmonieorkest.
Nieuwe muzikanten zijn van harte welkom.
Elke woensdagmiddag repeteren we in
Dorpshuis De Kwaker – van 13.30 uur tot
15.45 uur. Kom gerust eens langs op een
De Kruidentuin aan de Middel
woensdagmiddag. Meer info:
Graag wil ik iedereen uitnodigen voor een
www.dagorkestzaanstreekwaterland.nl
bezoek aan mijn tuin aan de Middel 50. Mijn
tuin valt op door zijn verscheidenheid aan
planten en dieren. Veel planten groeien in
Nederland in het wild. Eigenlijk een kleine
heemtuin dus. Deze tuin behoeft veel
onderhoud en een reden temeer om bezoekers
het resultaat te laten zien. Een wilde tuin met
veel klaprozen, teunisbloem en grasklokje. Er is
veel leven door de bijenkasten, het
insectenhotel en de vijver voor de kikkers. Ik
heb ook honing in de verkoop en won bij
Zaanstad met “de groenste tuin”.
Martin Kruidenberg.
Middel 50
Historische Vereniging Westzaan te gast
Feesten en gedenken in Westzaan
bij het schaatsmuseum.
Heeft U of uw kind(eren) altijd willen weten,
Ook de HVW presenteert zich graag. Want
daar is reden voor. Er is een plan gemaakt om hoe de organisatie van de Koningsdag in
elkaar steekt, hoe de 4 en 5 mei commissie elk
de archieven die in het verleden zijn
jaar de oorlogsslachtoffers herdenkt en hoe
overgedragen inzichtelijk te maken voor
“Kerstavond in Westzaan” wordt
iedereen.
georganiseerd? Komt u dan op 8 september
Op De Dag van Westzaan geven we daar
a.s. naar het Reght Huys. Van 10.00 tot 15.00
graag meer informatie over. Dat doen we
volledig in stijl, in het mooie zaanse pand van uur bent u van harte welkom en zijn er mensen
die iets kunnen vertellen over deze
het schaatsmuseum op het Zuideinde 156a.
Waar we dit jaar te gast zijn en we ons zullen organisaties.
Kerkbuurt 35
presenteren in combinatie met de
fantastische collectie van het museum. Op
deze dag geven we ook informatie over het
meerjarenplan. Tevens leggen we ook uit hoe
we dit willen bereiken. Want dit mooie plan
slaagt alleen als we daar hulp bij krijgen.
Ontrafelen van archieven is arbeidsintensief.
Ons geluk is, dat we met een goede instructie,
iedereen dat kunnen laten doen. Maar
”iedereen” moet dan wel komen. Of nee: een
paar enthousiaste groepjes mensen is al
genoeg. Dus loop gewoon op De Dag van
Westzaan even binnen in het
schaatsmuseum. Wilt u op voorhand al
informatie of uw hulp aanbieden? Meld u via
www.westzaan.nl onder het kopje historische
vereniging. Daarnaast organiseren we vanuit
het schaatsmuseum Historische wandelingen
als daar behoefte aan is. Wij zien U graag.
Namens het bestuur, Historische vereniging.
Zuideinde 156-A
Van Zuid naar Noord en van Noord naar Zuid
Op De Dag van Westzaan kunt u gebruik maken van een
heuse, nostalgische lijnbus. Welke in het dorp op en
neer pendelt. De bus zal op de diverse locaties stoppen,
zodat u in-/uit kunt stappen en vervolgens als de bus
weer terug komt, kunt u weer instappen. Dit leuke
initiatief wordt mogelijk gemaakt door de firma I.d. Lite
die de kosten voor deze bus sponsoren.

G.J. Brinkman & Zn. B.V.
Gevestigd in Westzaan op de JJ Allanstraat.
Waar onze machines staan o.a. voor
grondwerkzaamheden. Of u nu een mini-,
midi-, mobiele, spoorgebonden of rupskraan
wilt huren met alle mogelijke hulpstukken,
bij ons bent u aan het juiste adres. Wij zijn
24/7 inzetbaar in heel Nederland.
Tijdens De Dag van Westzaan zullen bij ons
op het terrein diverse old timers tractoren
worden geshowd.
J.J. Allanstraat 11

Molen het Prinsenhof
Kom de nog echt authentieke Pelmolen, de
enige nog operationele uit 1722 bezoeken.
Het belooft een mooi evenement te worden
op De Dag van Westzaan in september. De
molen is de nog enige overgebleven
complete pelmolen in heel de wereld, waarbij
de molen alleen een heus pelwerk bezit. Alle
andere pelmolens oefenen naast het pellen
ook een andere functies uit. Denk aan een
water of oliemolenfuncties.
Bij voldoende windkracht en daar hopen we
op zal de molen in werking zijn. Ervaar het
kenmerkend geluid van een pellende molen.
Knarsende tanden, vele bewegende delen.
Kortom het is een uniek proces, het schillen
van de korrels van gerst naar gort.
Het is een goed onderhouden achtkantige
bovenkruier molen. Voordat er met pellen
begonnen wordt, wordt de gerst eerst op de
koude harp gezeefd en ontdaan van
ongerechtigheden, zoals zand en stukjes stro.
Na elke keer pellen wordt de gerst gezeefd op
de warme harp en daarna verder geschoond
in de waaierij. Na zes keer pellen wordt
parelgort verkregen. Kom het ervaren.
Voor de jonge kroosduikers is een
knutselhoek in gereedheid gebracht. Er is
voor de kinderen genoeg te knutselen met
natuurlijk materiaal. Zien wij jullie ook op de
stelling, genietend van het uitzicht op het
Westzijderveld en de andere molens De
Jonge Dirk en de Schoolmeester?
Relkepad, 6 minuten gaans vanaf J.J.
Allanstraat
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Willem Jansenstichting
2018 staat voor de stichting geheel in het
teken van Chris Jansen (1918 – 1961). Eerder
dit jaar werd het boek ‘Het onvoltooide leven
van Chris Jansen’ over zijn leven en werk
gepresenteerd. Op De Dag van Westzaan zal
om 15.00 uur zijn bronzen borstbeeld in het
Willem Jansen plantsoen op de hoek
Kerkbuurt/Watermolenstraat worden
onthuld, naast het borstbeeld van zijn vader.
Ronnie Gruijs
Tijdens De Dag van Westzaan kan verder van
Na een zeer geslaagde dag vorig jaar, doe ik
10.00 tot 17.00 uur het voormalig woonhuis
ook dit jaar weer mee. Het kleding en tassen van het gezin Jansen aan de J.J. Allanstraat
atelier van Ronnie Gruijs is geopend. U bent 382, op steenworpafstand van het plantsoen,
van harte welkom tussen 10.00 en 16.00. De
worden bezocht. Hier zal een kleine expositie
winkel van Ronnie Gruijs in Westzaan is alleen zijn ingericht met werken ‘in en om het
open op dinsdagmiddag. De rest van de
woonhuis’ van Willem en Chris Jansen. Voor
week staat ze op braderieën en kunstmarkten één dag zijn deze werken terug op de plek
met haar bijzondere collectie kleding en
waar ze indertijd zijn gemaakt. Tevens kan
sjaals, die ze zelf ontwerpt. Het is een
hier de biografie over Chris Jansen worden
ambachtelijk winkeltje. Je komt hier vooral
gekocht.
als je een uniek kledingstuk wilt hebben; de
J.J. Allanstraat 382
elegante, aparte rokken lenen zich goed voor
een speciale gelegenheid. De klant krijgt een
persoonlijke behandeling.
Kerkbuurt 1

Commissie Sint in Westzaan
Ook de commissie Sint in Westzaan is
natuurlijk vertegenwoordigd op de Dag van
Westzaan!
Een van onze praalwagens is in stijl versierd
en staat ter hoogte van Zuideinde 281.
Kom kijken en verheug je vast op één van de
Galerie Staphorsius
leukste dagen van het jaar: de avond intocht
In het kader van de zomerexpositie Zonder
Haast - Hedendaags Realisme en de Dag van op 17 november a.s. om 17.00 uur wanneer
Sinterklaas, na de landelijke intocht op de
Westzaan worden er op zaterdagmiddag 8
Zaanse Schans, doorvaart naar Westzaan en
september bij Kunstgalerie Staphorsius
diverse demonstraties/workshops gehouden. om 17.00 uur weer aankomt op het
Zo zullen zaterdagmiddag 8 september Dirk Julianaplein!!
Bal, Riejanne Boeschoten, Meg den Hartog en Als commissie zijn wij nog op zoek naar
helpende handjes om ons in de week van 11
Jan Teunissen vertellen over hun inspiratie,
hun werkwijze en technieken van schilderen. t/m 16 november te helpen met hand- en
spandiensten (verdelen strooigoed,
Zonder Haast is een expositie van
optuigen praalwagens, aanbrengen
hedendaagse beelden, tekeningen en
verlichting op het Reghthuys,
schilderijen in realistische stijl. Hierbij staat
het stilleven centraal en zijn er werken te zien verkeersregelaar op 17 november a.s. etc..)
in verschillende technieken van nationaal en Aanmelden kan bij info@sintwestzaan.nl of
internationaal bekende kunstenaars. U bent bij Pedro Smit 06-29043167.
Voor informatie over de 4 mei herdenking,
van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur.
de Kerstsamenzang en de Koningsdag kunt
J.J. Allanstraat 287-B
u terecht in het Reghthuys waar
vertegenwoordigers van deze commissies u
graag vertellen over hun activiteiten.
Zuideinde 281

Dorpscontact
Dorpscontact houdt iedere 1e maandag
van de maand een openbare vergadering in
’t Reght Huys. Doel: contact bevorderen
tussen de dorpsbewoners onderling (wat
leeft er in ’t dorp) en contact onderhouden
met gemeente Zaanstad. Dorpscontact
nodigt iedere maand een gast uit die
boeiend kan vertellen over zijn of haar
bedrijf of informatie kan geven met
betrekking tot gebeurtenissen in ons dorp.
Dorpscontact is verbindend, informatief en
soms ook adviserend. Voel u vooral
uitgenodigd om eens een vergadering bij
te wonen. Wilt u maandelijks een
uitnodiging ontvangen geeft u dan uw
contactgegevens aan ons door. Bij voorkeur
per email aan de secretaris Ingrid Jahn
emailadres:
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl en
uiteraard als u geen emailadres heeft
kunnen wij dit per post aan u sturen. Wij
houden u dan voor zover mogelijk op de
hoogte van de ontwikkelingen in ons dorp.

Sociaal Wijkteam Assendelft/Wetzaan
Het Sociaal Wijkteam Assendelft|Westzaan is
óók aanwezig op de Dag van Westzaan.
U kunt ons op twee plekken vinden:
- met onze blauwe vintage bus nabij De
Kwaker
- in het knutsellokaal in De Kwaker
In het knutsellokaal maken we grappige
items die we in de Week tegen de
Eenzaamheid gaan uitdelen. Helpt u ook
mee?
In de bus kunt u kennismaken met alles wat
het Sociaal Wijkteam Assendelft|Westzaan
doet.
We zijn er van 13:30-16:30 uur! Tot ziens!
J.J. Allanstraat 127

Toertocht klassieke voertuigen
Nadat de optocht van de oldtimers van zuid naar noord is gereden, en nog een
keer door het dorp van noord naar zuid. Zullen zij diverse tochten rijden door
het mooi polder landschap in de omgeving van Westzaan. Waarnaar ze circa
om 12 uur op diverse plekken in het dorp te bewonderen zijn.
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Terug blik op vorig jaar!

Laten we er een
net zo leuke dag
van maken als
vorig jaar!
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PROGRAMMA DE DAG VAN WESTZAAN
(eventuele actuele wijzigingen vindt u op www.westzaan.nl)
10.00 uur: Start Old Timers/oude tractoren/ brommers/motoren: De oude voertuigen verzamelen zich om 9.30
uur bij de Wereldkeuken. Optocht start om 10.00 uur, via het Rak, Julianaplein en van de Zuid in rijdt de optocht naar
de Noord: de Parkstraat, Raadhuisstraat, kruising Kerkbuurt, Torenstraat, Watermolenstraat en weer naar de Zuid. De
voertuigen zullen op diverse locaties parkeren en zijn te bezichtigen.
De Kruidentuin aan de Middel: Open van 10.00 tot 16.00 uur. De groenste tuin van Zaanstad met een
verscheidenheid aan planten en dieren.
Grote Kerk Westzaan: Open van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 9 september van 12.00 tot 16.00 uur.
Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt: Open van 10.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk. Expositie van
Westzaanse schilders.
Feesten en gedenken in Westzaan: van 10.00 tot 15.00 uur in ’t Reght Huys.
Bejaarden Ontspanning Vereniging: 13.30 tot 16.00 uur bij wooncentrum Lambert Melisz.
Turn en gymvereniging Jahn: 10.00 tot 16.00 uur in de gymzaal van Kroosduiker-noord. Ingang Kerkbuurt naast huis
nr. 19.
Korfbalvereniging Roda: sportcomplex is open van 10.00 – 16.00 uur.
Brandweermuseum: Kerkbuurt 17-B vanaf 10.00 uur is het museum opengesteld voor bezoekers. Op Kerkbuurt 9 is
een foto-presentatie over de geschiedenis van de brandweer.
Westzaanse Digitale Beeldbank: Staat met een kleine stal bij, of vanwege het weer in het Brandweermuseum aan
de Kerkbuurt 17b. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Theetuin Kerkbuurt 15: Houdt van 10.00 tot 16.00 uur open tuin.
Ronnie Gruijs: Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Met exclusieve kleding aanbod.
Willem Jansenstichting: Om 15.00 uur onthulling van het beeld van Chris Jansen in het perkje hoek Kerkbuurt/
Watermolenstraat.
Molen Het Prinsenhof: Open van 10.00 tot 16.00 uur.
Bloemsierkunst Hans Albers: Gehele dag open. Mooie boeketten en leuke plantenbakjes.
D.C.K. Gallery of Dreams: is de hele dag geopend. Bij droog weer staan enige klassieke auto’s ook buiten opgesteld.
Christelijke Gereformeerde Kerk: U bent welkom van 10.00 – 14.00 uur.
EHBO: zijn voor u aanwezig in Dorpshuis De Kwaker en mobiele EHBO toert door het dorp.
Dorpshuis De Kwaker: is vanaf 10.00 uur open en o.a. startpunt voor de fietspuzzeltocht.
Verder zijn er veel activiteiten.
Sinterklaascommissie: staat bij Zuideinde 281, met een praalwagen.
Schaatsmuseum: 10.00 tot 16.00 uur. Rondleiding Schaatsmuseum, uitgebreide schaatscollectie en er worden
boerengolf clinics gegeven in het weiland! Tevens startpunt voor Historische wandelingen door de Zuid als daar
behoefte aan is.
Historische Vereniging Westzaan: is present bij het schaatsmuseum.
Dameskoor Westzaan: Treden op om 11.00 uur bij ’t Reght Huys en ca. 11.45 uur bij De Grote Kerk waar zij weer het
repertoire ten gehore brengen, om ca. 12.30 uur wordt het “Westzaanlied” gezongen i.s.m. het Dagorkest Zaanstreek
Waterland
Dagorkest Zaanstreek Waterland: Muziek, om ca. 12.30 uur bij de Grote Kerk première van het
“Westzaanlied” in samenwerking met het Westzaans Dameskoor. Voor meer tijden en locaties kijk ook op
www.westzaan.nl
Toneelvereniging Herleving: Toneelvereniging Herleving toert al wandelend door het dorp, en treed op waar
publiek is.

De Westzaanse Gemeenschap heet u van harte welkom!
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2018 word weer een fantastische dag, met bijzondere
dank aan:
Westzaanse Gemeenschap (WG)

Programma

D.C.K. Gallery of Dreams

Oldtimers

Dorpshuis De Kwaker

Feest

Coop Westzaan

Sponsoring

Dekamarkt Westzaan

Sponsoring

Gemeente Zaanstad

Financiële bijdrage

Autoschade K. van Oudenaren

Rally borden

ID-lite

Pendel bus

Smit en alles

Kolen

Dewi Fraij

Opmaak flyer/PR

Alle deelnemende verenigingen/instanties
En iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert
aan deze dag.

Een groot feest van noord tot zuid!
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