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een gratis kopje koffie/thee en limonade 

met iets lekkers. Daarbij zullen 

gemeenteleden klaar staan om iets over 

de gemeente en over het monumentale 

pand te vertellen. 

Als jullie nieuwsgierig zijn geworden 

naar wat wij doen, schroom dan niet om 

ook op zondag een keer aan te schuiven 

en een dienst met ons mee te maken. 

De diensten beginnen iedere zondag om 

9.30 uur, en de toegang is gratis. 

Graag ontmoeten we jullie op De Dag 

van Westzaan!  

Hartelijke groet van ons allemaal! 

Website: http://cgkbeverwijk-

westzaan.nl/  

e-mail: scribabeverzaan@gmail.com  
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EHBO-Westzaan 
De EHBO van Westzaan zal zich op De 

Dag van Westzaan laten zien op de 

plaatsen waar het druk is. 

Mocht u de EHBO-ers nodig hebben of 

heeft u een vraag over het aanstaande 

cursusseizoen schiet u dan gerust één 

van de EHBO-ers aan. 

Elk jaar organiseert de EHBO van 

Westzaan 10 cursusavonden voor 

gevorderden op de donderdagavond in 

het dorpshuis De Kwaker. Tevens 

proberen wij elk jaar een cursus voor 

beginners te starten waarvoor minimaal 

8 cursisten nodig zijn. Bij voldoende 

animo kunnen wij ook specialistische 

cursussen verzorgen zoals 

AED+reanimatie of EHBO bij kinderen. 

Naast de cursussen zijn er EHBO-ers 

van onze vereniging paraat bij 

evenementen die in en om ons dorp 

georganiseerd worden. Zij zorgen er 

voor dat mocht er onverhoopt iets mis 

gaan er eerste hulp verleend wordt. 

Daar waar het druk is.  

Christelijk Gereformeerde Kerk 
Graag leveren ook wij onze bijdrage 

aan de Westzaanse Dag. 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. Wij oefenen met 

elkaar om leerlingen van Jezus te zijn. 

Dat doen wij door samen Bijbel te lezen, 

samen met mensen te zijn, samen te 

bidden en door samen te delen van wat 

wij zelf ontvangen hebben. Graag 

openen wij daarom onze deuren zodat 

jullie kennis met ons kunnen maken. 

Van 10.00 uur tot 14.00 uur staat ons 

kerkgebouw open voor bezoekers voor 

Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

35e jaargang 

Speciale Editie 

Augustus 2019 

Het Westzaans Dameskoor 

SAMEN muziek maken en hier SAMEN 

plezier aan beleven voor de bewoners 

uit Westzaan en omstreken. Daarom 

zingen wij graag op De Dag van 

Westzaan. Om 14.00 uur treedt het koor 

op in de Zuidervermaning. Ons koor 

zingt nummers uit het brede repertoire, 

zowel nieuwe als oudere muziekgenres. 

Er is elke woensdag avond repetities in 

buurthuis De Kwaker van 20.00 uur tot 

22.00 uur. Nieuwe, jonge leden zijn 

altijd welkom. Kom een keertje kijken of 

kijk op onze website 

www.westzaansdameskoor.nl of vraag 

om informatie via onze mail 

dameskoor@wessaner.nl. Laat u eens 

verrassen en wie weet krijgt u zin om 

met ons mee te zingen. 
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Op De Dag van Westzaan presenteren verenigingen, stichtingen, particulieren en andere 

instanties zich weer graag aan u van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

V orig jaar was De Dag van Westzaan weer een groot succes. De oldtimers reden weer door het dorp 
en vele deuren waren weer opengezet. Ook waren er een aantal deuren spontaan open, werkelijk het 

hele dorp fleurde op. Ook dit jaar zal het dorp weer bruisen van de energie, dus zorg dat u dit niet mist! 

http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/
http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/
mailto:scribabeverzaan@gmail.com
http://www.westzaansdameskoor.nl
mailto:dameskoor@wessaner.nl
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Lopen of met de pendel bus? 
Op De Dag van Westzaan rijdt er ook 
een pendelbus heen en terug tussen 

zuid en noord.  

De verschillende speciale bushaltes 
die in het dorp worden geplaatst 
zullen duidelijk maken waar de bus 

precies stopt.  

Dit zal gaan om 9 bushaltes die te 

vinden zijn op de volgende plekken. 

1. ID- Laser 
 

2. Dekamarkt 
 

3. Zuidervermaning 
 

4. Motoren 
 

5. De Kwaker 
 

6. Oude Valkhallen 
 

7. Gallery of 
Dreams 
 

8. Banket Bakker 
Bas 
 

9. Weelbrug 

Zuideinde 83 
 

Zuideinde 168 
 

Zuideinde 233 
 

J.J. Allanstraat  57 
 

J.J. Allanstraat 127 
 

J.J. Allanstraat 186 
 

J.J. Allanstraat 283 
 

J.J. Allanstraat  403 
 

J.J. Allanstraat 382 

De Digitale Beeldbank staat met een 

kleine stal bij, of vanwege het weer in 

het Zaens Brandweermuseum. 

We staan deze keer met drie rekken vol 

met leuke foto’s van Westzaan. Ook dit 

keer een groot formaat briefkaart uit de 

oude jaren. 

Onze beeldbank archiveert, retoucheert, 

verwerkt oude en nieuwe foto’s van 

Westzaan in de ruimste zin des woords. 

Inmiddels zijn al 5 leuke boekjes 

uitgegeven en een rijk geillustreerde 

verjaardagskalender. 

Ook staan we met nieuwe 

ansichtkaarten, kom gerust eens langs. 

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 

presentatie’s laat het ons dan weten. 

Wij verzorgen uw dierbare foto’s en 

films met uiterste zorgvuldigheid. 

Kerkbuurt 17B 

Westzaanse Digitale Beeldbank 

De tuin aan de Middel 
Graag wil ik iedereen uitnodigen voor 

een bezoek aan mijn tuin in 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. 

Door operatie Steenbreek van de 

gemeente Zaanstad ben ik 

onderscheiden met het predikaat: 

"Groenste tuin van Zaanstad".  

Deze tuin behoeft veel onderhoud en 

een reden temeer om bezoekers het 

resultaat te laten zien. 

Martin Kruidenberg 

Middel 50 

Ronnie Gruijs 
De afgelopen twee jaar waren zeer 

geslaagd. Daarom doe ik dit jaar ook 

weer mee met De Dag van Westzaan. 

Mijn atelier voor kleding en tassen is 

weer voor u open. U bent van harte 

welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 

Kerkbuurt 1 

De Historische Vereniging 
De Historische Vereniging Westzaan 

presenteert zich op De Dag van 

Westzaan in de Grote Kerk. Met een 

bescheiden stand laten we zien waar we 

mee bezig zijn. Dat is in belangrijke 

mate het beheren van het historische 

archief materiaal. Hier zijn we dit jaar 

met een forse groep vrijwilligers mee 

gestart. Dit is gedaan in het 

Stadsarchief, waar onze materialen zijn 

ondergebracht. Hier gaan we systeem 

brengen in de materialen, ze benoemen 

en ze inzichtelijk maken voor iedereen 

die geïnteresseerd is. 

De Historische Vereniging organiseert 

ook een aantal evenementen per jaar. 

De twee belangrijksten zijn ‘ de 

Lichtjesavond’  waarop we diegenen die 

van ons wegvielen gedenken. En de 

najaarslezing die we in combinatie met 

onze ledenvergadering houden. Dit jaar 

is de heer Ros, van de stelling 

Amsterdam, onze gastspreker. 

In ons dorp zijn meerdere wandelingen 

uitgezet die ons langs het Culturele 

Erfgoed voeren. Daarvan zijn mooie 

boekjes gemaakt die u bij de vereniging 

kunt kopen. Ook worden er op verzoek 

wandelingen georganiseerd onder 

leiding van twee echte dorpskenners. 

Kerkbuurt 37 

4 en 5 mei commissie  
In tegenstelling tot voorgaande jaren 

presenteert de 4 en 5 mei commissie 

zich niet in het Reght Huys, maar in 

Dorpshuis De Kwaker, van 11.00 uur tot 

15.00 uur. De commissie die zich bezig 

houdt met de jaarlijkse herdenking op 4 

mei, is nu al begonnen met de 

voorbereidingen voor het 75-jarig 

Bevrijdingsfeest in 2020. Vijf  jaar 

geleden hebben we het 70-jarig 

bevrijdingsfeest groots gevierd. Met o.a. 

oude legertrucks,  een tentoonstelling 

met materiaal wat met de oorlog te 

maken heeft en zelfs een “aangepaste” 

lunch voor slechts €1,00 . Voor volgend 

jaar zijn extra mensen zeer welkom! 

Heeft u enige affiniteit met Herdenken 

en dan speciaal het bevrijdingsfeest, 

komt u eens kijken bij de stand in De 

Kwaker. Alle ideeën zijn welkom! 

J.J. Allanstraat 127 

Theetuin Kerkbuurt 15 
De theetuin is veelal op zondagen 

geopend bij redelijk weer. En dit jaar 

ook weer op De Dag van Westzaan. 

Naast thee wordt er ook koffie 

geschonken. 

Daarbij heeft u een fraai uitzicht op een 

oude tuin en de achterkant van een 18e 

eeuws Zaans huis. De tuin is nog in stijl 

van de vorige eeuw. De grindpaden 

hebben nog het patroon van een eeuw 

geleden. Kortom een tuin die past bij 

een rijksmonument zoals Kerkbuurt 15 

nu is. 

Kerkbuurt 15 
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Daarnaast verzorgt het Westzaans 

dameskoor om 14.00 uur een optreden; 

dat zal weer prachtig gaan klinken in 

onze Vermaning, die bekend staat om 

zijn voortreffelijke akoestiek. 

Het bestuur van de Stichting 

Zuidervermaning Westzaan ontvangt u 

graag op deze dag. 

De fundering van de kerk is hersteld en 

staat dus weer stevig op haar “benen” in 

het Zaanse veen. 

Klaar om de komende eeuwen te 

trotseren.  

Wij zijn klaar om deze mooie locatie 

weer te gaan gebruiken voor een 

veelheid aan evenementen. 

Zuideinde 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kok-Voogt 
Expositie in de Grote Kerk. 

Op initiatief van de Stichting 

Westzaanse bodemvondsten Kok-Voogt 

exposeren de twee zussen Selma en 

Karin Timmerman gedurende de Dag 

van Westzaan op 14 september 

aanstaande van 10.00 uur tot 17.00 uur 

hier in de Grote Kerk. 

Beeldend kunstenaar Selma, geen 

onbekende onder kunstminnende 

Zaankanters, maar thans wonende in 

Achlum (Fr.) toont werken in gemengde 

technieken en Karin hier uit Westzaan 

laat een mooie serie prachtige foto’s 

zien. 

Zowel Selma als Karin staan beide met 

hun getoonde werken borg voor een 

bezienswaardige expositie. 

Deze expositie is ook te bezichtigen op 

de zondagmiddag 15 september 

aansluitend van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

Kerkbuurt 37 

Dorpscontact 
Wij zien steeds meer Westzaners die op 

de maandelijkse vergaderingen komen 

en ook de politiek weet ons goed te 

bereiken. Iedere maand doen we ons 

best een mooi en interessant 

programma neer te zetten met boeiende 

sprekers over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Wat wij ook graag doen is 

een Westzaans bedrijf of een bijzondere 

activiteit van een Westzaner voor het 

voetlicht brengen. En uiteraard 

behandelen we de actuele zaken die van 

belang zijn voor ons dorp. Inmiddels 

naderen we de 500 contactpersonen die 

iedere maand per e-mail de uitnodiging 

en de agenda ontvangen met de notulen 

van de vorige maand in de bijlage. 

De vergaderingen zijn 10 keer per jaar 

laagdrempelig, voor iedereen 

toegankelijk en er zijn geen kosten aan 

verbonden. Onze vergaderingen worden 

mede mogelijk gemaakt door financiële 

ondersteuning van: de Westzaanse 

Gemeenschap, gemeente Zaanstad, het 

Geertje Visser Schoenfonds. Ook vindt 

een bijdrage plaats door bijzondere 

activiteiten. 

Onze dank is groot aan onze sponsoren, 

zonder deze bijdragen heeft de 

commissie Dorpscontact geen 

draagkracht.  

Contact: Secretaris Ingrid Jahn. 

E-mailadres: dorpscontactwest-

zaan@kpnmail.nl   
Telnr: 075-6153348 of 0617171793 
Dorpscontact is aanwezig in De Grote 
Kerk (Kerkbuurt 37) 

Schaatsmuseum 
Op De Dag van Westzaan is het 

schaatsmuseum open van 10.00 uur t/m 

16.00 uur, men kan de collectie 

bewonderen van o.a de historie van de 

de Elfstedentocht, schaatsen, boeken, 

films, de historie van de ijsbaan 

Zaandijk, fotoboeken, de historie van de 

Zaanstreek en de ijsclub Lambermelisz 

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 of een biertje op  

een terrasje. U kunt ook lid worden van 

de ijsclub. Daarnaast is er eens in de 

veertien dagen een klaverjasclub, op 

donderdagavond, om in club verband 

een kaartje te leggen.   

Zuideinde 156A 

Stichting Zuidervermaning 
Westzaan 
De Stichting Zuidervermaning 

Westzaan voert het dagelijks beheer en 

de programmering van culturele 

activiteiten in de monumentale 

schuilkerk Zuidervermaning. 

Twee exposities: 

• Fotogroep CLICK zal de muren gaan 

“behangen met” prachtige foto’s. 

• De keramiek cursisten van de 

“KWAKER “, die onder de bevlogen 

leiding van Annelie Toorians heel divers 

werk maken, zullen de ruimte gaan 

vullen met een veelheid aan prachtige 

keramiek objecten. 

Molen het Prinsenhof 

Molen het Prinsenhof pakt dit jaar uit 

met een georganiseerde 

Pendelbootdienst van en naar Het 

Prinsenhof. U kunt op 14 september 

(kosteloos) opstappen bij de Weelburg 

waar heel vroeger ook al een 

pendeldienst was. De Palingboot (uit 

1926) van de familie M. Koopmans zal 

dan regelmatig op en neervaren van en 

naar De Pelmolen Het Prinsenhof(1721). 

Wist u dat de molen de nog enige 

overgebleven complete pelmolen in heel 

de wereld is, waarbij de molen alleen 

een pel mechanisme bezit? Alle andere 

pelmolens oefenen naast het  pellen ook 

andere functies uit. Bij voldoende 

windkracht laten wij u met plezier zien 

hoe de pelmolen in zijn werking gaat. 

Van de eerste tot de laatste stap en 

uiteraard met het toepasselijke geluid 

hiervan. 

Ook is er gedacht aan de jonge 

Kroosduikers onder ons, in de 

kunstelhoek kunnen de kinderen met 

natuurlijk materiaal knutselen. Komt u 

ook genieten van het prachtige uitzicht 

op het Westzijderveld en de andere 

molens De Jonge Dirk en de 

Schoolmeester? Uiteraard kunt ook te 

voet bij ons langs komen, via het 

Relkepad(vlak bij de Weelbrug). 

Weelbrug/ Relkepad  
Foto gemaakt door: Raman Pallarés  

mailto:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
mailto:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
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Van zuid naar noord 
Op deze dag zal er ook weer een 
oldtimer optocht rijden van zuid naar 

noord. 

Dit jaar zal er vanaf 9.30 uur worden 
verzameld bij Kistenfabriek De Boer. 
Hier kunnen de bestuurders hun 
rallybord ophalen. Om 10.00 uur zal 
de stoet vertrekken. Dus iets over 
10.00 uur zullen de eerste oldtimers 
aan de zuid het dorp binnen rijden. 
De route in het dorp zal gaan via het 
Zuideinde, de J.J. Allanstraat en de 
Watermolenstraat. Daarna zullen de 
oldtimers via plan Molenaar en 
Nauerna omrijden via om zich 
vervolgens in het dorp op 

verschillende plekken op te stellen. 

Als u ook mee wilt rijden kan dat nog, 
door te mailen naar; 

dotte.kuiper@gmail.com 

merk Victoria uit de jaren vijftig. De 

eerste in productie gemaakte Wankel 

motorfiets. Alle V-vier motoren van het 

merk Honda uit de F-serie gemaakt in de 

jaren tachtig. Garelli bromfietsen uit de 

jaren zeventig. Tevens kunt u zich laten 

informeren omtrent de mogelijkheden 

om uw fiets van een elektrische 

ondersteuning te laten voorzien. Dit is 

mogelijk voor bakfietsen, driewielers, 

mtb’s enz. Wij zien er naar uit om u te 

verwelkomen! 

J.J. Allanstraat 57  

Commissie Sint Westzaan 
Ook de commissie Sint in Westzaan is 

natuurlijk vertegenwoordigd op de Dag 

van Westzaan! 

Er zullen Zaansje huisjes met pieten 

staan ter hoogte van Zuideinde 126. 

Daarnaast kun je in het Reghthuys een 

kijkje nemen in de slaapkamer van 

Sinterklaas! Kom kijken en verheug je 

vast op één van de leukste dagen van 

het jaar: de avondintocht op zaterdag 16 

november a.s. om 17.00 uur wanneer 

Sinterklaas weer aankomt op het 

Julianaplein! Als commissie zijn wij nog 

op zoek naar helpende handjes om ons 

in de week van 11 t/m 16 november te 

helpen met hand- en spandiensten 

(verdelen strooigoed, optuigen 

praalwagens, aanbrengen verlichting op 

het Reghthuys, verkeersregelaar op 17 

november a.s. etc..) Aanmelden kan bij 

info@sintwestzaan.nl of bij Pedro Smit 

06-29043167. 

Zuideinde 126/ Kerkbuurt 35 

Dagorkest Zaanstreek Waterland 
Het dagorkest zal weer een optreden 

verzorgen in De Grote Kerk van 10.00 

uur tot 12.00 uur. Daarnaast zal Jeroen 

Conijn het Westzaanlied weer ten 

gehore brengen. Wij hopen dat deze 

muzikale bijdrag De Dag van Westzaan 

nog een beetje gezelliger en leuker 

maakt. Wij zien u dan ook graag in De 

Grote Kerk. 

Kerkbuurt 37 

Het Zaens Brandweer Museum 
Het Zaens Brandweer Museum pakt dit 

jaar uit. De gehele Kerkbuurt wordt 

daarom afgesloten en dat is niet zonder 

reden! Veel oude brandweerspuiten uit 

heel Zaanstad komen namelijk naar ons 

dorp en zijn op De Dag van Westzaan in 

volle glorie te bewonderen. Het Museum 

hoopt op deze dag de sfeer rondom het 

oude materiaal voor één keer weet tot 

leven te roepen en een stukje historie 

van de brandweer uit het verleden te 

tonen. 

Uiteraard zal het museum zelf ook open 

zijn, waar u andere bijzondere spullen 

van de brandweer kunt bezichtigen. Dus 

Westzaners schroom niet en kom 

genieten van deze bijzondere 

tentoonstelling. U bent van harte welkom 

van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Kerkbuurt 17B 

Dorpshuis de Kwaker 
Tussen de fraaie natuur en achter de 

groene gevels van Westzaan is altijd 

veel bedrijvigheid gaande. Bent u 

benieuwd welke ondernemers er in uw 

woonplaats zitten? Het 

Ondernemersplein tijdens “De Dag van 

Westzaan” is de kans om in één keer 

kennis te maken met een groot aantal 

ondernemers uit Westzaan en de nabije 

omtrek. Een groot aantal bedrijven stelt 

zich in dorpshuis De Kwaker voor aan 

iedereen die geïnteresseerd is. Op het 

Ondernemersplein kunt u kennis maken 

met bijvoorbeeld een timmerbedrijf, een 

speciaal reisbureau, een advocaat, een 

nagelstudio, een verzekeraar, een 

gereedschappenhandel, een 

haarwerkstudio, een financieel 

dienstverlener en vele anderen. Ook is 

het mogelijk te zien en horen wat er 

gebeurt achter de muren van de 

gevangenis aan de Zuid, waar 

koffiebranderij Zuivere Koffie wordt 

gerund door (ex-)gedetineerden. 

Het Ondernemersplein is de hele dag 

gratis te bezoeken. 

Het Dorpshuis is van en voor alle 

Westzaners, maar ook mensen van 

buiten Westzaan zijn van harte welkom. 

Neem gerust eens een kijkje op onze 

site voor de mogelijkheden: 

www.dorpshuis-westzaan.nl Facebook: 

https://www.facebook.com/

DorpshuisDeKwaker/ Tel: 075-6310352 

e-mail: info@dorpshuis-westzaan.nl 

J.J. Allanstraat 127 

ThesingBike 
ThesingBike zet tijdens De Dag van 

Westzaan graag zijn deuren open om 

zijn passie te delen met de bezoekers. 

Dat is natuurlijk leuk maar wat is zijn 

passie, is dat er een om met een breder 

publiek te delen? Wij denken van wel. In 

ieder geval staan tweewielers centraal 

een verdwaalde driewieler treft u ook 

aan. Klassieke motoren van het Duitse 

Galerie Staphorsius en de Willem 
Jansenstichting 

Bij Kunstgalerie Staphorsius is ‘Zonder 

Haast’ te zien; een expositie van 

hedendaags realistische schilderijen en 

objecten van (inter)nationaal bekende 

kunstenaars.  Twee deelnemende 

kunstenaars zullen op DDvW in de 

galerie hun werk demonstreren.  Rina 

Burger laat zien hoe zij verschillende 

technieken zoals pentekenen, 

aquarelleren, en werken in acryl of 

olieverf beheerst. Leo Schilte maakt 

realistische stillevens en werkt daarbij 

uitsluitend met kleurpotlood. 

Kunstgalerie Staphorsius maakt die dag 

ook ruimte voor de Willem Jansen 

Stichting die een kleine expositie met 

kunstwerken van Willem en Chris 

Jansen inricht. Verder vertoont de 

stichting een uniek filmpje welke in 1972 

is gemaakt  van het atelier van Willem 

Jansen in de JJ Allanstraat 382, vlak 

voordat uit het woonhuis werd verhuisd. 

Ook heeft de stichting die dag een 

speciale aanbieding van boeken over 

de Jansens. 

J.J. Allanstraat 287B 
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Buurman - zang en gitaar muziek 

Cornelis Vreeswijk 

16.00 uur – 17.00 uur Jan Lienos – 

orgelmuziek. 

Kerkbuurt 37 

Banket Bakker Bas 
Ook Banket Bakker Bas - The All 

Country’s Bakery  is geopend op De Dag 

van Westzaan, zoals elke zaterdag van 

9.00 - 14.00 uur (zomermaanden al 

vroeger geopend) 

Even voorstellen, mijn naam is Bas van 

Westrop (20 jaar) op jonge leeftijd wist ik 

al dat ik graag banketbakker/bakker 

wilde worden. Hiervoor heb ik de 

benodigde opleidingen gevolgd en 

stage’s gelopen, op het moment van 

schrijven van dit stukje hoop ik net het 

laatste stuk van mijn ondernemers 

opleiding af te ronden. 

Op De Dag van Westzaan hebben we 

een speciaal gebakje, verder verkopen 

wij diverse soorten brood, kadetjes, 

croissants, koeken, gebak alles 

ambachtelijk gemaakt, waar mogelijk 

zonder E- nummers, 

conserveringsmiddelen en wat minder 

suiker en zout . 

Andere dagen van de week, kunt u ook 

bij mij terecht voor bestellingen van 

gebak, taarten, brood of ontbijtjes voor 

zondagochtend die ook bezorgd kunnen 

worden. Voor meer informatie of 

bestellingen kunt u mij een berichtje 

sturen. 

J.J. Allanstraat 403 

Bloemsierkunst HansAlbers 
Verkoop bloemen, (buiten) planten en 

snuiterijen. Boeketten worden gemaakt 

terwijl u wacht. Ook de vlag van 

Westzaan is hier te koop. Zal de gehele 

dag open zijn. 

J.J. Allanstraat 335 

 

Toneelvereniging Herleving 
Zoals bij voorgaande evenementen in 

Westzaan levert ook de 

‘Toneelvereniging Herleving Westzaan’ 

haar bijdrage aan deze feestelijke dag. 

Met enthousiasme zijn de spelers 

gestart met de repetities van het stuk 

‘Wie speelt met wie’. Hiervan zijn de 

uitvoeringen op 26 oktober en 2 en 9 

november, in de theaterzaal van 

Dorpshuis De Kwaker, onder leiding van 

Anouk Reuder. 

Op 14 september, De Dag van 

Westzaan, spelen wij vanwege het 

buiten karakter van deze dag, 

impressies van onze najaars uitvoering 

‘Wie speelt met wie’. 

In  korte schetsen spelen we een aantal 

olijke gebeurtenissen die gepresenteerd 

worden als straattheater, en wel op de 

hoek van de straat. 

In het programmablad vindt u de 

plaatsen en tijden van optreden. 

Divers 

Sabina’s bloemenshop 
Ik ben Sabina, na 2 jaar met mijn 

bloemenstal naast de visboer gestaan te 

hebben, heb ik sinds 1 jaar mijn eigen 

winkel aan de Raadhuisstraat 3A in 

Westzaan. 

Mijn reguliere openingstijden zijn op 

woensdag, vrijdag en zaterdag van 

09.00 uur tot 17.00 uur.  

Op De Dag van Westzaan zal ik open 

zijn en zullen er leuke aanbiedingen zijn. 

Ik zie u graag op deze dag.  

Raadhuisstraat 3A 

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. De Zaanse bromsnorren 

zullen zeker aanwezig zijn. Ook is er 

een compleet ingerichte restauratie 

werkplaats, waar regelmatig lezingen en 

workshops worden gehouden. Kom het 

zien. 

Op de bovenverdieping is de 

kunstgalerie van Cora Kuiper gevestigd 

waar cursussen en workshops worden 

gegeven en een keur aan curiosa te 

bewonderen valt. Dit jaar zullen ook 

eigen gemaakte sieraden te 

bewonderen zijn. Betaalbare tweede 

handskleding zal ruim aanwezig zijn. 

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 

Grote Kerk Westzaan 
In De Grote Kerk zal de gehele dag 

koffie/ thee klaar staan. Hierbij worden 

ter plekke wafels gebakken. De 

opbrengst hiervan wordt in zijn geheel 

geschonken aan Hospice de Schelp in 

Krommenie. Daarnaast heeft De Grote 

Kerk een druk maar leuk programma 

opgesteld: 

Van 12.00 – 12.30 uur en van 14.00 – 

14.30 uur vertelt Dick van der Steen 

over de geschiedenis van De Grote 

Kerk. Daarnaast zijn er andere 

instanties aanwezig in De Grote Kerk 

zoals: de Stichting Westzaanse 

Bodemvondsten Kok-Voogt, De 

Historische Vereniging en het 

Dorpscontact. 

Ook is deze dag voorzien van muzikale 

gasten: 

Van 10.00 uur– 12.00 uur  het 

Dagorkest Zaanstreek/Waterland o.l.v.  

dirigent Rolf Hoogenberg.  Jeroen 

Conijn en Jeroen Duijvenstijn 

(schrijvers) brengen het Westzaan lied 

ook ten gehore. 

12.30 uur – 13.00 uur Nelly Jongh – 

piano 

13.00 uur – 14.00 uur Dub de Vries - 

orgel en Esther Meulmeester – panfluit 

14.30 uur – 15.45 uur  “Champ” - Ierse 

muziek 

15.45 uur – 16.00 uur Buurman & 
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Foto’s zijn gemaakt door Fred Eerenberg 

Terug blik op vorig jaar! 

Laten we er nog een 
leukere dag van 
maken als 
voorgaande jaren! 
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PROGRAMMA DE DAG VAN WESTZAAN 
(eventuele acctuele wijzigingen vindt u op www.westzaan.nl) 

Start Oldtimer tocht om 10.00 uur: De oude voertuigen verzamelen zich om 9.30 uur bij Kistenfabriek De Boer aan de 

Penningweg. Om 10.00 uur vertrekt de stoet richting het dorp en zal via het Zuideinde, de J.J. Allanstraat en de Watermolenstraat 

gaan. Daarna zullen de oldtimers via plan Molenaar/ Nauerna omrijden en vervolgens stellen zij zich op verschillende locaties ops. 

EHBO-Westzaan:  Zullen aanwezig zijn op de plekken waar het druk is.     Divers 

Toneelvereniging Herleving: Treedt op met een straattheater.     Divers 

Commissie Sint Westzaan: Toont Zaanse huisjes met Pieten.     Zuideinde 126 

Schaatsmuseum: De koffie en thee staan van 10.00 uur tot 16.00 uur klaar.   Zuideinde 156A 

Stichting Zuidervermaning Westzaan: Stelt twee exposities tentoon.    Zuideinde 233 

Het Westzaans Dameskoor: Treedt om 14.00 uur op in de Zuidervermaning.    Zuideinde 233 

ThesingBike: Zet zijn deuren open.        J.J. Allanstraat  57 

Dorpshuis de Kwaker: Organiseert de gehele dag een ondernemersplein.   J.J. Allanstraat 127 

4 en 5 mei commissie: Staat van 11.00 uur tot 15.00 uur in de Kwaker.     J.J. Allanstraat 127 

Christelijk Gereformeerde Kerk:  Open van 10.00 uur tot 14.00 uur.     J.J. Allanstraat 185 

D.C.K. Gallery of Dreams: Stelt klassieke auto’s op en verkoopt sieraden en kleding.  J.J. Allanstraat 283 

Gallerie Staphorsius: Expositie ‘Zonder Haast’. Is de gehele dag geopend.   J.J. Allanstraat 287B 

Willem Jansen Stichting: Zal exposeren in Gallerie Staphorsius.    J.J. Allanstraat 287B 

Bloemsierkunst Hans Albers: Is de gehele dag geopend.     J.J. Allanstraat  335 

Banket Bakker Bas: Is van 10.00 uur tot ±15.00 uur aanwezig.     J.J. Allanstraat 403 

Molen het Prinsenhof: De gehele dag aanwezig in en rond de Molen.     Weelbrug/Relkepad 

Ronnie Gruijs: Is open van 11.00 uur tot 16.00 uur.      Kerkbuurt 1 

Theetuin Kerkbuurt 15: Is gedurende de dag open.       Kerkbuurt 15 

Het Zaens Brandweer Museum: Sluit de Kerkbuurt af, en is aanwezig van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kerkbuurt 17B 

Westzaanse Digitale Beeldbank: Staat bij, of in het Zaens Brandweer Museum.    Kerkbuurt 17B 

Het Reght Huys: Is open.         Kerkbuurt 35 

Commissie Sint Westzaan: De slaapkamer van Sinterklaas is open.    Kerkbuurt 35 

Grote Kerk Westzaan: Heeft een vol programma van 10.00 uur tot 17.00 uur.   Kerkbuurt 37 

Stichting Kok-Voogt: Exposeren in de Grote Kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur.   Kerkbuurt 37 

Dagorkest Zaanstreek Waterland: Treedt van 10.00 uur tot 12.00 uur op in de Grote Kerk. Kerkbuurt 37 

De Historische Vereniging: Zal zich in de Grote Kerk presenteren.     Kerkbuurt 37 

Dorpscontact: Is aanwezig in de Grote Kerk.       Kerkbuurt 37 

Sabina’s bloemenshop: Is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.    Raadhuisstraat 3A 

De tuin aan de Middel: De gehele dag open.       Middel 50 

De Westzaanse Gemeenschap heet u van harte welkom! 
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Voor informatie kijk op: 

De Dag van Westzaan 2019 belooft weer een fantastische dag te worden, met 
bijzondere dank aan: 

Alle deelnemende verenigingen/instanties. 

En iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan deze dag. 

Westzaanse Gemeenschap (WG) 

D.C.K. Gallery of Dreams  

Coop Westzaan 

Dekamarkt Westzaan 

ID-Laser 

Autoschade K. Van Oudenaren 

Kistenfabriek de Boer 

Autobedrijf Brakenhoff 

Smit en Alles 

Gemeente Zaanstad 

Dewi Fraij 

Programma 

Oldtimers 

Sponsering 

Sponsering 

Pendelbus 

Rally borden 

Startplaats 

Veegwagen 

Kolen 

Financiële bijdrage 

PR 

en www.westzaan.nl 

De Dag van Westzaan 

de dag van Westzaan 

dagvanwestzaan  


