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DE DAG VAN WESTZAAN

33e jaargang 
Speciale Editie  
Augustus 2017

Zaterdag 9 september van 10.00 tot 18.00 uur.

Dat Westzaan een rijk verenigingsleven heeft, is bij de meesten van ons wel 
bekend. Kerken, verenigingen, sportclubs en vele andere lokale initiatieven 
werken hard om een mooi en actief aanbod voor ons Westzaners blijvend  te 

realiseren. De verenigingen blinken uit door de vele vrijwilligers met hun niet 
aflatende loyaliteit en  inzet. Tijd om deze lokale clubs en de betrokken mensen 
eens goed in de schijnwerper te zetten. Welkom op De Dag van Westzaan!

De Grote kerk is geopend op zaterdag 9 september 
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 10 september 
van 12.00 tot 16.00 uur.
Kerkbuurt 37 

Stichting Kok-Voogt
In samenwerking met het kerkbestuur van de  
Grote Kerk toont de Stichting Westzaanse 
Bodemvondsten Kok-Voogt traditiegetrouw een 
prachtige schilderijententoonstelling. Deze keer  
met werken van de bekende Westzaanse kunst-
schilder Willem Jansen (1892-1969) onder het motto 
“Willem Jansen in de kerk”. Alle schilderijen tonen 
afbeeldingen van Westzaan en zijn afkomstig 
uit het depot van de Willem Jansenstichting. De 
combinatie van werken van deze schilder en de 
schoonheid van het interieur van de kerk in al haar 
eenvoud, maken een bezoek aan deze expositie tot 
een ware belevenis.
Kerkbuurt 37 

De Kruidentuin aan de Middel
Graag wil ik iedereen uitnodigen voor een 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. 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

Imkerij van Randen
Open tuin, uitleg over bijen en proeverij van 
honing.
Middel 14

Bakker Verhagen
Bij mooi weer is het terras open voor een kopje 
koffie of thee met appel- of slagroomtaart.
Kerkbuurt 64

Grote Kerk Westzaan
De Grote Kerk is werkelijk een icoon in Westzaan. 
Gebouwd tussen 1740 en 1741 door Jan van 
der Streng met 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. Regelmatig worden er op vrijdagavond 
orgelconcerten gehouden. Het orgel wordt dan 
bespeeld door bekende Nederlandse organisten. 
Het is een prachtig Flaes en Brünjes kerkorgel, dat 
dateert uit 1866. Zowel kerkgebouw als kerkorgel 
zijn rijksmonumenten. 

Iedere zondagochtend zijn er kerkdiensten van de 
Protestantse  Gemeente Westzaan. Ook op andere 
dagen vinden diverse activiteiten plaats. Wist u dat 
de kerk te huur is voor concerten, muziekopnamen 
en voor rouw- en trouwdiensten?

Coop
Supermarkt en postkantoor Coop Westzaan is 
tot 18.00 uur geopend, we verwelkomen u met 
Oud–Hollands snoep, verse Jus d' Orange en een 
glimlach.
Kerkbuurt 38a

Bedrijvencontact
Er staat een stand in ’t Reght Huys waar u informatie 
kunt krijgen over de Westzaanse bedrijven.
Kerkbuurt 35

Op De Dag van Westzaan presenteren verenigingen, kerken en actieve Westzaners 
zich graag aan u. U komt toch zeker ook kijken?!
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Ronnie Gruijs
R.G staat al 15 jaar voor exclusieve kleding,
Van ontwerp tot eindproduct. 
Sinds kort zijn daar linnen tassen, wollen plaids en 
omslagdoeken bij gekomen. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan een kijkje 
nemen op 9 september bij Ronnie Gruijs. 
Kerkbuurt 1

RODA (Recht Op Doel Af)
Volgend jaar bestaat RODA 100 jaar! Met ruim 
200 leden uit Westzaan én Assendelft behoort 
RODA tot de 15 grootste korfbalverenigingen 
van Nederland. De club speelt decennia op hoog 
niveau, maar ook de recreatieve sporter is van 
harte welkom. We streven er naar een “Sport 
plus” vereniging te zijn die meer doet dan alleen 
sport aanbieden. We zijn maatschappelijk actief 
en spelen in op vraagstukken die er leven in het 
dorp. Het sportcomplex wordt dagelijks gebruikt 
door obs De Kroosduiker en er vinden tal van 
andere evenementen plaats. Denk aan Giga 
Kangaroedagen, bootcamps, playbackshows en 
allerlei dans- en themafeesten. Voor meer info ga 
naar de site: wkvroda.nl of kom een keer langs 
op het sportcomplex. Dat kan bijvoorbeeld op  
9 september tijdens De dag van Westzaan.
Torenstraat 6

Gymvereniging Jahn 
GV Jahn Westzaan, waar iedereen in Westzaan 
wel eens een les heeft gevolgd. Waar kinderen 
leren hun motoriek te beheersen, hun evenwicht 
en souplesse. Waar ouderen hun flexibiliteit 
behouden.
Waar iedereen, van 2 jaar tot 100 jaar, met plezier 
lid is. Een vereniging die in 1883 is ontstaan, een 
van de oudste verenigingen van Nederland.
We hebben diverse lessen waar iedereen aan mee 
kan doen.
Torenstraat 5, o.b.s. De Kroosduiker

Hans Albers
Bloemen, (buiten)planten en snuisterijen. 
Boeketten worden gemaakt terwijl u wacht.
J.J. Allanstraat 335

Zaens Brandweermuseum
Is op De Dag van Westzaan speciaal geopend 
voor bezoekers. Grijp deze kans en zie met welk 
materieel men vroeger brandjes blusten.
Kerkbuurt 17b

Molen de Prinsenhof
Kom naar de pelmolen Het Prinsenhof en proef 
de sfeer van weleer. Met doorlopende films over 
de restauratie en het in bruiloft tooi zetten van 
de Molen. U wordt welkom geheten door de 
maalpoeg van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Relkepad, 6 minuten gaans vanaf J.J. Allanstraat

Bejaarden Ontspanning Vereniging 
Bejaarden Ontspanning Vereniging. De gezellige 
kleine club BOV is opgericht in 1966. Op 8 
september begint de groep weer met klaverjassen 
in de Kwaker. U bent van harte welkom om ook 
eens langs te komen! 
Lambert Meliszstraat 29

Bij Lambert Melisz
De stichting “Vrienden van Lambert Melisz” 
biedt bewoners van het seniorencomplex én de 
inwoners van Westzaan een wijkrestaurant en 
koffie ochtenden. Ook activiteiten zoals bingo, 
sjoelen, klaverjassen, muziek, presentaties van de 
digitale beeldbank Westzaan en folklore worden 
met plezier verzorgd. Beeldbank Westzaan geeft 
regelmatig een voorstelling en diverse muzikanten 
geven op gezette tijden een gevarieerd repertoire 
ten gehore. Alle activiteiten worden verzorgd door 
zo’n 45 vrijwilligers en geven veel gezelligheid 
voor de bewoners. De activiteiten worden erg 
op prijs gesteld. Op De Dag van Westzaan op 9 
september is er een presentatie van meerdere 
organisaties met het thema “Verbinden”. Er worden 
allerlei activiteiten aangeboden, zoals sjoelen en 
stokbroodjes bakken voor de kinderen. Hapjes en 
drankjes zijn verkrijgbaar voor € 1,00. Afhankelijk 
van het weer zijn er binnen- én buiten activiteiten. 
Lambert Meliszstraat 29

Feesten en Gedenken  
in het Reght Huys
Heeft u of uw kind(eren) altijd al willen weten 
hoe de slaapkamer van Sinterklaas eruit ziet? 
Hoe Koningsdag en Kerstavond viering worden 
georganiseerd? Of hoe de 4 en 5 mei commissie 
jaarlijks de oorlogslachtoffers herdenkt? Kom dan 
op 9 september naar het Reght Huys. Van 10.00 
tot 16.00 uur bent u van harte welkom en treft 
u mensen, die iets kunnen vertellen over deze 
organisaties. 
Kerkbuurt 35

Dorpscontact
Dé informatieve en verbindende vereniging van 
Westzaan met openbare vergaderingen op de 1ste 
maandag van de maand. 
Kerkbuurt 35
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Toneelvereniging Herleving 
Voortgekomen uit de bond van staatspensionering 
en Flora, bloeide de toneelvereniging Herleving. 
Het kenmerk van Herleving is twee gezichten 
met twee maskers. Het een stelt een lach voor, 
het ander een traan. Beide aspecten komen op 
het toneel voor. Vandaag de dag is Herleving nog 
steeds een actieve vereniging. Een Westzaanse 
vereniging om trots op te zijn. Op 9 september zijn 
er diverse optredens door Westzaan.

Dorpshuis De Kwaker
In ons dorpshuis voelt iedereen zich thuis. De 
Kwaker is het onderkomen van vele Westzaanse 
verenigingen en is op De Dag van Westzaan open  
om 10 uur, voor koffie, thee (gratis) of iets anders.
Programma voor seizoen 2017/2018 ligt ter inzage. 
Tevens zijn er demonstraties van o.a. Keramiek, 
streetdance en Jiu jitsu.
Voor de allerkleinsten is er een springkussen, een 
ballonnenclown en cakejes versieren.
De fietspuzzeltocht start hier, maar ook bij het 
Reght Huys en het schaatsmuseum. Op de drie 
locaties liggen inschrijfkaarten. Na 17.00 uur is de 
prijsuitreiking van de fietstocht met de live band 
"Keep on Rocking".
Afsluitend een hapje en een drankje en gezellig 
even napraten. Kijk voor meer informatie op: 
www.dorpshuis-westzaan.nl
J. J. Allanstraat 127

D.C.K. - Gallery of Dreams
Dit is een unieke locatie voor autoclub meeting, 
vergadering of gewoon een leuke stop tijdens een rit. 
Beneden 700 m2 autoplezier met 30 tot 35 klassieke 
en bijzondere auto’s. Op de bovenverdieping 
500 m2 kunstgallery van Cora Kuiper met door 
haar gemaakte schilderijen. Tevens curiosa en de 
mogelijkheid om een workshop te volgen.
www.dck galleryofdreams.nl 
tel. 075-6415422 of 06-13258412
Gallery of Dreams is de hele dag geopend. Bij 
mooi weer staan enkele klassieke auto’s buiten 
opgesteld waar men de mogelijkheid heeft om in 
een klassieker plaats te nemen en gefotografeerd 
te worden. Kosten € 1,00. Opbrengst voor WG.
J. J. Allanstraat 283

Oscar Eerland
Open tuin.
J.J. Allanstraat 345

Tineke’s Theetuin
Onze theetuin is bij redelijk weer op zondagen 
geopend, maar voor ‘De Dag van Westzaan’ is hij 
ook op zaterdag 9 september open bij droog weer.
De tuin is in stijl van de vorige eeuw. De grindpaden 
hebben nog het patroon van een eeuw geleden. 
Kortom een tuin die past bij een rijksmonument. 
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen met wat te drinken en wat lekkers.
Kerkbuurt 15

Historische vereniging
Stelt op deze dag haar archiefkamer voor u open. 
Er is koffie en thee verkrijgbaar (klein prijsje) en de 
leden zijn gekleed in de stijl van Boeren, Burgers 
en Buitenlui. De boerderij is opengesteld met een 
doorlopende presentatie over de restauratie van 
de boerderij en het gebruik van duurzame energie. 
Er is een rondleiding door een deel van het Rijks-
monument. Er zijn een aantal oude trekkers als 
blikvanger. Ook zijn er Oudhollandse spelletjes 
om aan mee te doen en oude gereedschappen en 
ambachten en te bezichtigen. 
Fred Eerenberg gaat namens de historische 
vereniging enkele rondleidingen verzorgen in 
de Kerkbuurt. Er zijn ook gidsen die twee nieuw 
uitgebrachte rondleidingen verzorgen over het 
Zuideinde vanaf het Schaatsmuseum.
Zie voor de tijden het programma.
J.J. Allanstraat 175

Christelijke Gereformeerde Kerk 
De Christelijke Gereformeerde Kerk wil graag een 
gastvrije gemeenschap zijn met een open oog en 
open hart voor Jezus Christus, voor elkaar en voor 
de omgeving. Om die reden staan onze deuren op 
9 september vanaf 10.00 uur voor u open.
Er is een gratis kopje koffie of thee en limonade 
met iets lekkers. Daarbij zullen gemeenteleden 
klaar staan om iets over de gemeente en over 
het monumentale pand te vertellen. Uiteraard 
zullen daarbij ook de klanken van ons orgel niet 
ontbreken. Verder staat er voor de kinderen vanaf 
10.00 uur een springkussen op ons kerkplein!  
Vanaf 14.30 uur bieden we een afwisselend 
programma met diverse workshops, waarbij 
u zonder u vooraf op te geven gezellig kunt 
aanhaken. Graag ontmoeten we jullie op De Dag 
van Westzaan! U bent van harte welkom. 
Website: cgkbeverwijk-westzaan.nl
E-mail: scribabeverzaan@gmail.com 
J. J. Allanstraat 185

Dagorkest Zaanstreek/Waterland
-   Een Harmonieorkest in Westzaan.
-   Elke woensdagmiddag repetitie in De Kwaker 

van 13.30 tot 16.00 uur.
-   Nieuwe muzikanten zijn altijd welkom.
Kom eens bij ons langs in De Kwaker.
Meer info: www.dagorkestzaanstreekwaterland.nl
E-mail: wilkleiss@kpnplanet.nl, tel. 075-6212458.
Op 9 september zijn er diverse optredens door 
Westzaan.

Het Westzaans Dameskoor
Het koor bestaat 34 jaar, telt 48 leden en zal twee 
keer optreden: in de Zuidervermaning en in het 
Reght Huys. Ze brengen een veelzijdig repertoire 
dat ook nieuwe klassiekers omarmt. Nieuwe, jonge 
leden zijn altijd welkom. Dus dames.. join the 
club! Gerda Vreeken is de 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.
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Westzaanse Zuivelboerderij
Boerderijwinkel van de familie Bax met mooie 
verse producten, zuivel van eigen boerderij
Wij verkopen relatiegeschenken, kerstpakketten, 
wijnen, verse eieren, heerlijke kazen, Wiebe van 
der Zee servies en nog veel meer. Kado’s kunt u 
samenstellen naar eigen smaak.
 
Op DDvW is er gelegenheid voor het bezichtigen 
van de boerderij, 
Verder bieden we aan: Koffie met gebak voor een 
redelijke prijs. Tevens kan er op deze dag gebruik 
gemaakt worden van het toilet.
Tel. 075-6169780
Open: woensdag - vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
www.westzaansezuivelboerderij.nl 
Zuideinde 260

Burger IJsclub Lambert Melisz
Kom genieten van gratis rondleidingen door ons 
prachtige schaatsmuseum!  Men vindt hier een 
uitgebreide schaatscollectie. Van schaatspak van 
oud-schaatser John Olof tot het jack van Falco 
Zandstra dat hij op de Olympische Spelen van 
1992 in Albertville droeg. Ook zijn er verschillende 
krul-, klap- en koninginneschaatsen, glissers (de 
allereerste schaatsen) en oude slijpmachines. 

Of kom gezellig een balletje slaan. Er worden 
boerengolf clinics gegeven in het weiland!  De 
Historische Vereniging Westzaan organiseert twee 
Historische rondleidingen met het schaatsmuseum 
als startpunt. De tijden van deze rondleidingen 
vindt u in het programma.
Fraaie gidsen voor beide rondleidingen zijn bij 
ons verkrijgbaar voor € 2,50 per stuk. Koffie, thee, 
chocolademelk met slagroom en heerlijke broodjes 
bal zijn verkrijgbaar in de kantine. 
www.ijsclub-lambertmelisz.nl. 
Tel: 075-6179868 / 06 51329300. 
Info@ijsclub-lambertmelisz.nl 
Zuideinde 156

Schaatsmuseum
Het Schaatsmuseum Lambert Melisz is open 
en organiseert voor u boerengolf. In de kantine 
van dit museum zijn versnaperingen, zoals 
chocolademelk met slagroom verkrijgbaar. Vanaf 
het Schaatsmuseum en de Overtoom worden ook 
rondleidingen georganiseerd.
Zuideinde 156a 

DEKA
Supermarkt vandaag geopend
Zuideinde 168

Zuidervermaning en  
Willem Jansenstichting
Expositie schilderijen Chris Jansen en koffiehoek.
Zuideinde 233

Voetbalvereniging 
VVV Westzaan is een club van meer dan 96 jaar oud 
met een rijke clubhistorie. Op dit moment telt de 
vereniging ruim 400 leden met een waanzinnig 
snel groeiende meiden- en dames afdeling. 
Tijdens De Dag van Westzaan stellen wij uiteraard 
graag onze deuren open voor alle belangstellenden. 
U kunt dan zien waarin een kleine club groot kan 
zijn. In 2016 zijn alle kleedkamers met financiële 
steun van de leden en sponsoren gerenoveerd met 
als pronkstuk de ING kleedkamer. Vanaf het balkon 
heeft u een schitterend uitzicht op het complex 
en het centrum van Zaandam. Neem een kijkje 
bij de mooiste Mini-Arena van de Zaanstreek en 
ver daarbuiten en bewonder alle oude prenten op 
onze “Wall of Fame” (1e etage). Onze vrijwilligers 
leiden u graag rond op 9 september.
vvvwestzaan.nl
Facebook: Voetbal Westzaan
Twitter: @vvvwestzaan
Instagram: Voetbal Westzaan
Zuideinde 150

Tennisvereniging 
Er kan gekeken worden naar tennissers van TV 
Westzaan en bezoekres kunnen zelf met behulp 
van een ballenkanon een poging doen om wat 
ballen te slaan.
Zuideinde 150

Zaanschap
Pand voor flexwerken, vergaderen en overnachten. 
Zaanschap houdt 9 september Open Huis. Ontdek 
hoe prettig het kan zijn om buiten het kantoor of 
uw huis te werken, te vergaderen, te ontmoeten en 
te overnachten. Wanneer er geen gasten verblijven, 
is de Bed&Breakfast van Zaanschap ook geopend.
Zuideinde 50

De Bun
In partycentrum de Bun hebben velen hun 
bruiloft gevierd, een vorkje geprikt of een glaasje 
gedronken. Gastvrijheid is het motto. Door de 
gezellige sfeer en goede catering al jaren een 
succesvolle locatie. Heeft u een feest, receptie, 
bijeenkomst of wat dan ook, wees welkom! 
Op 9 september kunt u binnen een kijkje nemen 
en tegen een klein prijsje een lekkere snack halen. 
Groene Jagerstraat 2

EHBO
Westzaan is door een actie van de Vriendenloterij en 
de Hartstichting in één klap 2 AED buitenkasten voor 
het dorp rijker geworden. De Hartstichting stelde 
1400 gratis buitenkasten beschikbaar die d.m.v.  
loting toegekend werden om bestaande AED’s  
24 uur bereikbaar te maken. De bedoeling is de 2 
kasten voor De Dag van Westzaan op 9 september 
beschikbaar te maken. Kom naar De Kwaker of 
neem contact op met Bert Berends: b.berends 
@gmail.com of 06-27618224
J. J. Allanstraat 127

moet zijn:  bezoekers


