
Go with the flow 

Zomer en veel vrije tijd. Er lonkt 
meer tijd voor alles. Er lonkt ook 
lekker fietsen en veel buiten zijn. 
Ik heb me goed laten informeren 
om eindelijk eens een tweewie-
ler te vinden die écht goed bij me 
past en die ik ook goed kan han-
teren. Vanwege korte (Wessels) 
benen plus twee handen die door 
Dupuytren behoorlijk zijn aange-
tast qua vorm, gevoel en kracht, 
kwamen we uit op een nieuw 
model. Met een aparte vormge-
ving, dat wel. Hij staat nu nog op 
een schip ergens in een kanaal te 
wachten op verder transport naar 
onze schuur. Ik verwacht dat dit 
model mij veel gedoe gaat be-
sparen, zeker met betrekking tot 
grip en kracht in de handmoto-
riek. Die kan ik ook beter bewa-
ren voor het tekenen en kook- en 
knutseluitspattingen. Daar is op-
eens heel veel tijd voor gekomen. 
Doen wat je kunt en kiezen voor 
gemak waar het anders kan. Het 
zorgt ervoor dat je in je flow blijft 
en dus kunt blijven doen waar je 
blij van wordt. Daar gaat het om 
met alle makkes die er op je pad 
kunnen komen. Mijn ‘fijne’ moto-
riek zorgt er in elk geval voor dat 
we regelmatig nieuw serviesgoed 
mogen aanschaffen. Uiteraard uit 
de Kringloop! 

Linda Wessels, redactie
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Het gaat door en  
het wordt een feest!
De eerste vergadering over De Dag van Westzaan is een feit en wat zijn er weer ontzettend veel leuke 
ideeën bij alle deelnemers: een rommelmarkt, demonstraties, exposities, eten en drinken op vele plaatsen 
en nog meer deuren die opengaan! En zo zijn er nog meer leuke ideeën, maar dat wordt te veel om hier 
allemaal op te noemen. Het belangrijkste is dat u erbij bent op 11 september. Rond 10.00 uur zal deze dag 
weer als van ouds worden geopend met de stoet oldtimers die (maar liefst twee keer) door het dorp zal 
rijden. En daarna kunt u overal in Westzaan terecht voor een hoop gezelligheid!

Voor de opening met oldtimers zoe-
ken we nog deelnemers die op deze 
dag graag een rondje willen rijden. 
Hiervoor kunt u zich opgeven via 
https://forms.gle/rZdrvWzqHkPtXg
xr6 of scan de QR-code. 

Als u zich opgeeft ontvangt u op de 
dag zelf ook een rallybordje en een 
lunchpakketje (zolang de voorraad 
strekt). De route en overige informa-
tie zal via de mail worden verstuurd. 

Hebt u zich nog niet aangemeld als 
deelnemer? Doe dat dan via ddvwik-
doemee@gmail.com. U zult dan een 
vermelding krijgen op de platte-
grond, die online geüpdatet kan wor-
den tot 10 september. 
Voor de uitgeprinte versie zal de 

deadline 1 september zijn.

Om de laatste puntjes op de i te zet-
ten zal er voor De Dag van Westzaan 
nóg een vergadering zijn, namelijk op 
woensdag 1 september om 20.00 uur 
in De Kwaker.

Voor meer updates: volg ons vooral 
op Facebook: De Dag van Westzaan 
en Instagram: dedagvanwestzaan.
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