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Zaterdag 11 september van 10.00 uur tot 16.00 uur 

38e jaargang 

Speciale Editie 

Augustus 2021 

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. 

N a het afgelopen coronajaar is het bestuur van De Dag van Westzaan weer bij elkaar gekomen en is er 
in een korte tijd weer veel opgezet. Diverse verenigingen, stichtingen, particulieren en andere instanties 
hebben zich weer aangemeld, dus kan de vierde editie van De Dag van Westzaan weer een groot feest 
worden (met anderhalve meter afstand)!  
In deze Wessaner leest u wat er allemaal te doen is op 11 september! 

Wie doen er dit jaar mee? 

Gymvereniging Jahn 
GV JAHN doet mee met deze dag. In de 
ochtend mag men kijken wat er zoal op 
turngebied is en in de middag kan men 
meedoen met freerunnen. Normaliter 
geven wij op vrijdag en zaterdag 
freerunnen op onze locatie in Westzaan. 
Ook voor kleuter en peutergym kunt u 
bij ons terecht zowel in Westzaan als in 
Koog aan de Zaan, evenals de Body-
shape lessen, steplessen geven we nog 
volop in de Kwaker en de MBvOuderen 
lessen zijn op dinsdagochtend in Koog 
aan de Zaan. 
Ingang naast Kerkbuurt 19 

IJsclub Lambert Melisz 
Op De Dag van Westzaan houdt IJsclub 
Lambert Melisz weer hun befaamde 
rommelmarkt. Op 11 en 12 september 
staat het terrein weer vol met leuke 
tweedehands items, hebbedingetjes en 
leuke spullen. Van huishoud items tot 
knutselspullen en van boeken tot kle-
ding. Voor ieder wat wils. Ook doen wij 
dit jaar weer een tombola en boerengolf! 
11 en 12 September van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Als je nog spullen kwijt wil 
kun je ons altijd bellen en een afgeef 
afspraak maken, dat kan op dit nummer:
(06) 21 67 30 15. Ook zijn wij open en 
aanwezig op iedere zaterdag van 9.00 
uur tot 11.00 uur. 
Zuideinde 156-A 

Fitcircuit 
Fitcircuit begeleidt iedereen die op een 
ongedwongen en verantwoorde 
manier wil sporten. Hier kun je sporten 
in een ruimte die niet massaal is, maar 
juist kleinschalig en persoonlijk. Bij Fit-
circuit krijg je nog echt aandacht, tips en 
begeleiding. Of je een beginnende of 
gevorderde sporter bent is niet belang-
rijk. Het circuit is geschikt voor mensen 
van alle leeftijden en aan elk niveau aan 
te passen. 
Kom eens kijken! 
Zoek jij de motivatie om te trainen? Wil 
je je weer lekker in je vel komen te zit-
ten en wil je dit in een ongedwongen 
omgeving doen? Kom langs bij Fitcir-
cuit in de Kwaker! Maandag- tot en met 
vrijdagochtend geopend van 8.45 uur tot 
12.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.fitcircuit.nl . 
J.J. Allanstraat 127 

Schoonheidssalon Liev 
Bent u ook zo nieuwsgierig naar Liev? 
Kom dan langs bij Liev op De Dag van 
Westzaan en ontdek! 
Wat kunt u verwachten: 
- Een warm ontvangst 
- Een kijkje in de sfeervolle wereld van 
Liev 
- Kennismaking met de producten van 
Dr Renaud. 
- Een dag voor "Vraag maar Raak" op 
het gebied van huidverbetering 
Kortom een dag waarin persoonlijke 
aandacht en de huid voor op staan en 
niemand met lege handen naar huis 
gaat!  
Zuideinde 241/ J.J. Allanstraat 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Westzaanse Bodemvondsten 
Kok-Voogt 
In overleg met het kerkbestuur komt de 
Stichting Westzaanse Bodemvondsten 
Kok-Voogt in de Grote Kerk met een 

uitzonderlijk mooie schilderijen expositie 
speciaal samengesteld door een achttal  
Westzaanse hobby-kunstschilders te 
weten: Dea de Boer, Roelie Flipse, Peter 
Groot, Ria Hotting, Dirk Kit, Ria Knossen, 
Frieda Prins en Willem Tip. 
Deze expositie is te bewonderen op 
zaterdag 11 september tijdens De Dag 
van Westzaan 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.  
Kerkbuurt 37 

http://www.fitcircuit.nl/
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Galerie Staphorsius 
Bij Galerie Staphorsius kan ‘Zonder 
Haast’ worden bezocht, een 
zomerexpositie met prachtig 
hedendaags realistisch werk van 
achttien vermaarde (inter)nationale 
kunstenaars. Ook deze keer is het 
stilleven het centrale thema, met naast 
(hyper)realistische schilderijen ook 
ruimte voor bronzen, houten en glazen 
beelden. 
Twee kunstenaars zullen op De Dag 
van Westzaan in de galerie aanwezig 
zijn en bezoekers laten zien hoe hun 
werkwijze is bij het creëren van een 
kunstwerk. 
Zo is kunstschilder Berry Kuiper 
aanwezig die laat zien hoe een 
realistisch geschilderd stilleven met veel 
geduld tot stand komt. Ook 
meubelmaker en houtdraaier Mark 
Steltenpool zal zijn werk demonstreren. 

Willem Jansen stichting 
Ook de Willem Jansen stichting zal met 
een kleine expositie in de galerie 
aanwezig zijn. Verder toont de stichting 
een aantal unieke meubelstukken die 
door Willem Jansen zijn ontworpen.  
J.J. Allanstraat 287-B 

Westzaanse Digitale Beeldbank 
Staat met een kleine stal bij, of vanwege 
het weer in het Zaens 
Brandweermuseum aan de Kerkbuurt 
17b. 
Afhankelijk van het weer staan wij met 
een deel van onze presentatieborden 
met oude en nieuwe foto’s van 
Westzaan. 
Onze beeldbank archiveert, retoucheert, 
verwerkt oude en nieuwe foto’s van 
Westzaan in de ruimste zin des woords. 
Inmiddels zijn al 6 leuke boekje 
uitgegeven. Als u donateur wordt voor 
minimaal €12,00 mag u een boekje 
gratis uitkiezen. Heeft u foto’s of films 
die wij mogen scannen en vind u het 
leuk om u foto’s terug te zien op een 
van onze presentaties laat het ons dan 
weten. Wij verzorgen u dierbare foto’s 
en films met uiterste zorgvuldigheid.  
Kerkbuurt 17-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse gemeente Westzaan 
In De Grote Kerk staat de gehele dag 
koffie/ thee klaar, hierbij worden ter 
plekke wafels gebakken. De opbrengst 
hiervan wordt in zijn geheel geschonken 
aan een goed doel, dit jaar is dat: 
DE TREFPUNT groep. Deze groep be-
staat uit een aantal mensen, vanuit de 
gehele Zaanstreek, uit een sociaal zwak 
milieu. Al 25 jaar worden de mensen 
opgevangen en begeleid door Ineke 
Hilgerson. Omdat Ineke alles vanuit 
eigen middelden betaalt, wilt PGWest-
zaan de opbrengt graag aan DE 
TREFTPUNT schenken. 
Daarnaast zijn er diverse Westzaanse 
instanties in De Grote Kerk aanwezig, 
zoals: de Stichting Westzaanse Bodem-
vondsten Kok-Voogt, een expositie van 
acht Westzaanse Schilders, De Histori-
sche Vereniging, Het Dorpscon-
tact, Bakker en van der Blom voor uit-
vaartverzorging in geheel Zaanstad en 
anderen. 
Muzikale gasten in de Grote Kerk op 
deze dag:  
10.30 –12.00 uur Harry Slinger samen 
met begeleider Lucas de Bruin—
koffieconcert 
12.30 –13.00 uur Nelly Jongh – piano 
13.30 –15.00 uur Dub de Vries – orgel 
en Esther Meulmeester – panfluit 
15.00 –16.00 uur Jan Lienos - orgel 

ZusjeZ & Stijl 
Wij zijn twee creatieve zussen die 
samen een leuke winkel/ atelier runnen 
met mooie woonaccessoires. 
Een groot deel van onze 
woonaccessoires zijn handgemaakt wat 
het uniek maakt. 
Voor wat inspiratie, een leuk cadeau 
voor jezelf of om weg te geven, neem 
een kijkje op onze website. 
Langskomen in onze winkel/ atelier 
vinden wij ook altijd heel gezellig, de 
koffie of thee staat voor u klaar. 
Elk cadeau wordt door ons met liefde en 
aandacht voor u ingepakt. 
Ook vinden wij het leuk om een 
gezellige creatieve workshop te geven 
in ons atelier. De data daarvan wordt via 
onze website en social media bekend 
gemaakt.  
J.J. Allanstraat 334 

Harry Slinger en Lucas de Bruin: 
Het duo Slinger/de Bruin brengt een 
liedjesprogramma Uit Het Leven 
Gegrepen  op de planken. Zanger Harry 
Slinger en pianist Lucas de Bruin 
kennen elkaar al jaren, maar tot een 
samenwerking in deze vorm was het 
nog niet eerder gekomen. 
De heren hebben dezelfde 
belangstelling voor muziek. De tijd was 
rijp om bij elkaar te komen en een 
programma samen te stellen met liedjes 
die actueel blijven uit de periode 1920 
tot 1980.  
liedjes met o.a. M’n eerste, 
Amsterdamse Grachten, Theeroom 
tango, Ouwe Lindengracht, Ben verliefd 
op ’n keukenmeid, Gisternacht, 
Ketelbinkie (op z’n plat Amsterdams) en  
natuurlijk Je loog tegen mij  van 
Drukwerk zal niet ontbreken. 
Een heerlijke uitdaging voor deze 
topamuseurs om met dit intieme 
hoogstandje het publiek om af en toe te 
verleiden mee 
te zingen. 
Kerkbuurt 37 

Ronnie Gruijs kleding atelier 
Open op De Dag van Westzaan, van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Verkoop van kledingstukken voor 
mensen die qua stijl net even iets 
anders gekleed willen zijn. 
Ieder kledingstuk is uniek, en zoveel  
mogelijk gemaakt van natuurlijke stoffen 
zoals zijde, linnen, katoen, wol en 
viscose.  
 
U bent van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. 
Kerkbuurt 1  

Sint in Westzaan 
Als Sinterklaas in de Zaanstreek is dan 
logeert hij in ’t Reghthuys; dat weet 
ieder kind, iedere papa en mama en 
iedere opa en oma. Maar hij slaapt er 
niet alleen; Sinterklaas en de pieten 
moeten natuurlijk ook eten. Wil je de 
eetzaal van Sinterklaas zien?  
Kom dan op 11 september naar ’t 
Reghthuys van 14.00 uur tot16.00 uur 
en kijk wat er bij Sinterklaas op het 
menu staat! 
Psst… Sinterklaas is er dan nog niet 
maar hij komt op 13 november om 
17.00 uur weer  aan op ’t Julianaplein!  
Kerkbuurt 35 

Open van 10.00 tot 16.00 uur 
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Open van 10.00 tot 16.00 uur 

Molen Het Prinsenhof 
De bijna 300 jarige pelmolen uit 1722 
‘Het Prinsenhof’ zal haar deuren openen 
op De Dag van Westzaan, evenals 
molen ‘De Jonge Dirk’. Er zal een 
pendeldienst varen vanaf de Weelbrug, 
maar de boot zal ook regelmatig heen 
en weer varen naar ‘De Pelmolen’ en 
molen ‘De Jonge Dirk’. Dit jaar zal 
Benno Graas (bekende Zaanse 
schrijver) de schipper zijn.  
Verder zal er gortepap zijn voor de 
bezoekers, het is niet voor niets dat 
gerst aan gort gedraaid kan worden.  
Bij voldoende wind zal de maalploeg 
uitleg geven over hoe gerst in gort 
getoverd kan worden, op ‘De Jonge 
Dirk’ zal ook door de maalploeg uitleg 
gegeven worden over de rijke historie 
van de molen ‘Het Welvaren’ , dat 
vroeger op het blauwe pad in Zaandam 
als specerij molentje functioneerde. 
Kortom er is genoeg te doen in de enige 

nog overgebleven complete pelmolen in 

heel de wereld! 

Relkepad 

Soep van Clau 
Zal een groot terras buiten hebben met 
koffie en thee. Tevens kan iedereen 
uiteraard een heerlijke soep bestellen 
met diverse belegde broodjes en nog 
veel meer lekkers!!!  
J.J. Allanstraat 22 

Toneelvereniging Herleving 
Zoals bij voorgaande evenementen in 
het Westzaanse levert ook 
TONEELVERENIGING HERLEVING 
WESTZAAN haar bijdrage op deze 
feestelijke dag van Westzaan. Nadat in 
2020 De Dag van Westzaan vanwege 
COVID-19 is komen te vervallen gaan 
we dit jaar op 11 september a.s. met de 
leden met enthousiasme een beetje 
vrolijkheid brengen.   
Hiertoe zijn leden van de TVH bezig om 
een stukje herkenbaarheid van het 
Dorpse gebeuren terug te brengen. 
Door de COVID-19 beperkingen is ook 
bij de Toneelvereniging door de 
gevolgen van de langdurige stilstand, 
zoals bij alle verenigingen, de nodige 
problemen ontstaan.   
Om de start naar onze jaarlijkse 
uitvoeringen in de theaterzaal van 
'Dorpshuis De Kwaker,' weer op te 
pakken, presenteren we op 11 
september, mede door het buiten 
karakter van deze dag, een schouwspel 
in het straatbeeld van Westzaan.  
Voor De Dag van Westzaan spelen we 
een Stukje straattoneel  getiteld:’ 
”RIETJE EN PIETJE”  gespeeld door 
Reindert Kuijt (Rietje) en Gerda 
Steenbergen (Pietje). 
Divers 

Westzaans Dameskoor 
Geeft onder voorbehoud diverse 
optreden door het dorp. 
Divers 

Theetuin Kerkbuurt 15 
‘Kerkbuurt 15 uit de grond herrezen.’ 
Na de bodemsanering van 2020 hebben 
wij een jaar gewerkt om er weer een 
theetuin van te maken. De oude tuin is 
verdwenen. Ruim achttien bomen zijn 
gekapt. Nieuwe vruchtbomen zijn 
geplant. We hebben nu een pluktiuin en 
daarnaast een bostuin gerealiseerd. 
We nodigen u uit om dit alles met eigen 
ogen te komen bezien. 
Het is een klein wonder dat er binnen 
een jaar zoiets moois is ontstaan. 
Op ‘De Dag van Westzaan’ zijn wij de 
hele dag open. Welkom!’  
Kerkbuurt 15 

Open tuin Kerkbuurt 12 
Op De Dag van Westzaan stellen wij 
tuin en atelier graag open voor bezoek. 
Te zien zijn kleurrijke beelden van 
keramiek en textiel, en een eveneens 
kleurrijke tuin die sinds de sanering is 
gevuld met bloeiende planten en (heel 
jonge) bomen in vele soorten en 
variëteiten.  
Kerkbuurt 12 

EHBO 
Is de hele dag aanwezig op de drukke 
plekken. 
Divers 

Dorpshuis De Kwaker 
In 2020 werd ook Het Dorpshuis 
getroffen door de COVID-19 
beperkingen, met als gevolg langdurige 
leegstand van de zalen. Helaas is het 
nog steeds niet duidelijk of het einde 
van de pandemie al inzicht is. 
Op 11 september is Dorpshuis De 
Kwaker als Huis voor alle Westzaners 
ook geopend en actief. Op deze dag 
kan kennis gemaakt worden met de vele 
activiteiten van het Dorpshuis. 
Informatie over het aanbod van 
cursussen en activiteiten zal deze dag 
gepresenteerd worden. Ook is er de 
mogelijkheid om de spullen die je 
eigenlijk allang weg wilde doen, maar 
nog te goed voor de vuilnisbak, te 
verkopen. Neem je eigen kleedje mee 
en verkopen maar! Bij slecht weer is er 
binnen ruimte genoeg! 
Vanaf 10.00 uur zijn we open voor jong 
en oud en de koffie staat klaar. 
Ook kunt u terecht voor informatie over 
het verhuren van zalen voor workshops 
en bijeenkomsten. Er is veel mogelijk in 
ons Dorpshuis. Kijk eens op onze site: 
www.dorpshuis-westzaan.nl of 
informeer telefonisch 075.6310.352 of 
via e-mail:  
info@dorpshuis-westzaan.nl  
J.J. Allanstraat 127 

‘t Reghthuys Westzaan 

Het Reghthuys staat het komende jaar 

voor een geweldige uitdaging: het dak 

moet worden gerestaureerd waarvoor 

de benodigde financiën bij elkaar 

gezameld moeten worden. Hiervoor zal 

het bestuur tal van activiteiten houden. 

Het Reghthuys is op De Dag van 

Westzaan geopend van 11.00 tot 16.00 

uur. U bent van harte welkom om ons 

prachtige Reghthuys te komen bekijken 

en deel te nemen aan het programma.  

Aan de invulling hiervan wordt 

momenteel nog gewerkt maar zullen wij 

via de sociale media publiceren.  

Kerkbuurt 37 
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‘DE HUIDIGE SCHUUR WAS DE 

KANTINE’ 

Bij aankomst zijn Antoon Kuiper en 
Maud Pickkers druk bezig om de vlag 
uit te hangen aan de weg, als ik weg 
ben zal er namelijk een video 
opgenomen voor op sociale media. 
Nadat de vlag goed hangt gaan we 
naar binnen waar we in de kantine 
tussen alle spullen voor de 
rommelmarkt het interview houden.  
 
Antoon (78 jaar) is al jaren lang voorzitter 

van de IJsclub, maar vanwege zijn 

onzekere privé omstandigheden zijn er 

het afgelopen jaar wat verschuivingen 

geweest bij de club. Kleindochter Maud 

(20 jaar) is sociale media gaan oppakken 

en André Pickkers (schoonzoon van 

Antoon) zal het voorzitterschap op zich 

nemen zodra het nodig is, verder is het 

bestuur intact gebleven. Vele andere van 

de familie zijn ook betrokken bij de 

IJsclub, zij helpen waar nodig, vele 

daarvan zitten in de kantinecommissie. 

 

Wat doet de IJsclub allemaal? 
Iedereen weet dat we bij de IJsclub 
terecht kunnen als het vriest, dan kunnen 
we hier heerlijk schaatsen. Maar ook de 
rest van het jaar zit de club niet stil, denk 
aan klaverjassen, bingoën of vergaderen 
en bovenal de oliebollen bakken met Oud 
en Nieuw. Anita Kuiper (51 jaar) die later 
bij het interview aanschuift zegt: ‘Eigenlijk 
zijn we een beetje het buurthuis van de 

zuid, als de deur openstaat loopt 
iedereen gewoon naar binnen en zitten 
wij klaar met de koffie/thee’.  
 
Op De Dag van Westzaan organiseert de 
IJsclub de hele dag een rommelmarkt 
met een tombola en boerengolf. Dit doet 
de IJsclub wel vaker maar met De Dag 
van Westzaan is het veel leuker om te 
doen, dan zijn zij degene die ervoor 
zorgen dat er ook wat te doen is aan de 
zuid. Daarnaast is het gewoon super leuk 
om aan De Dag van Westzaan mee te 
doen! Dit vinden ze zo leuk dat de IJsclub 
er zelfs een weekend van maakt, je kan 
ook op zondag 12 september terecht 
voor de rommelmarkt of een potje 
boerengolf (nu niet allemaal de ijsclub 
overslaan op zaterdag!). 
 
Een stukje geschiedenis… 
Antoon vertelde vol trots hoe de IJsclub 
is ontstaan, de eerste jaren wisselde de 
locatie van de ijsbaan tussen Houthandel 
Rote en andere grote bedrijven welke 
loodsen hadden op de plek waar nu de 
nieuwbouwwijk met de Klaas Ris-, Willem 
Jansen- en Jaap de Boerstraat is 
gevestigd, dit kwam omdat dit de plekken 
waren waar licht was. 
 
De directeuren van deze bedrijven 
hebben gezorgd voor de oprichting van 
de club, echter was het Antoon die ervoor 
heeft gezorgd dat de IJsclub zich heeft 
kunnen vestigen in het huidige gebouw. 
Dit gebouw was vroeger onderdeel van 
de Zuiderschool, klas 1 en 2 kregen hier 

les totdat het aantal leerlingen minder 
werd waardoor klas 1 en 2 konden 
intrekken in het hoofdgebouw. Anita heeft 
hier ook les gehad en vertelde dat de 
huidige schuur toen de kantine was, ze 
kan het zich nu niet meer voorstellen zo 
klein dat het is! 
 
Waarom moeten we bij de IJsclub op 
bezoek komen? 
Het is bij de IJsclub super gezellig, de 
koffie staat altijd klaar en je maakt ons 
als vrijwilligers blij! Wij hopen natuurlijk 
dat we met ons werk mensen blij kunnen 
maken en een gezellig praatje hier en 
daar kunnen maken dat is het gene wat 
het leuk maakt. Met als laatste een 
oproepje van Maud: Kom vooral hierheen 
zodat wij draaiende kunnen blijven en 
misschien wel meer kunnen gaan 
organiseren! 
IJsclub Lambert Melisz 

Drieluik 

Drie interviews over De Dag van Westzaan door verslaggever F. de Wit. 

O nze verslaggever F. de Wit is er maar druk mee geweest, drie interviews in totaal heeft zij, samen met 

Dewi Fraij, verspreid over het dorp met veel plezier mogen afnemen. Ze kreeg een kijkje achter de schermen 

bij twee verenigingen en een ondernemer! Hopelijk vinden jullie, lezers, het net zo leuk als zij het vond! 

‘WESTZAAN HEEFT EEN 

GYMVERENIGING’ 

Nadat ik de weg had gevonden in 
Westerkoog kwam ik aan bij Anneke 
Bindt, Anneke woont namelijk niet in 
Westzaan maar is wel actief voor de 
Westzaanse ‘Gymvereniging Jahn’. En 
dat is maar goed ook want dan kunnen 
wij Westzaners tenminste nog een 
beetje bewegen! 
 
 

Anneke (62 jaar) is inmiddels al 30 jaar 

actief voor Jahn, ze is trainster maar zit 

ook in het bestuur samen met Jaap, Paul, 

Anita en Roos. Als bestuur zijnde regel je 

vooral de reserveringen voor de gymzalen 

en uiteraard worden hier ook alle 

lidmaatschappen van iedereen bij 

gehouden.  

 

Vervolg op de volgende pagina 

In de kantine van de IJsclub staan 

Maud Pickkers en Anita Kuiper 

achter Antoon Kuiper. 

Het Zaens Brandweermuseum 
Het Zaens Brandweer Museum is ook 
dit jaar tijdens De Dag van Westzaan 
geopend voor bezoekers. In en rond het 
museum, gelegen aan de Kerkbuurt 
17B  kunnen van 10:00 tot 16:00 uur 
diverse oude brandweer gerelateerde 
objecten worden bekeken. Komt alle en 
laat u verrassen.  
Kerkbuurt 17-B 

Open van 10.00 tot 16.00 uur 

Jongwijs 
De allereerste Ruitjesdag! 

We organiseren de hele dag Westzaanse 

wandelingen (samen met WANDELjeFIT), 

rondleidinkjes in de tuin en restauratie van 

Jongwijs en SUP-tochten (samen met 

SUPFUN). Met tussendoor natuurlijk 

allerlei lekkers :) 

De hele dag houden we een open tuin met 

verse Westzaanse gebakjes van 

banketbakker Bas en Westzaanse koffie. 

In de avond organiseren we het allereerste 

Jongwijs Ruitjesdiner, waar je een 

bijzonder diner kunt ervaren van de hand 

van geboren Westzaner en Jongwijs' 

chefkok Sylvester. Als je één van de 

activiteiten wilt meedoen, 

is je aanmelden wel zo 

handig. Dat kun je als je 

wilt online doen. 

J.J. Allanstraat  119 
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‘PERSOONLIJKE AANDACHT STAAT 

VOOROP’ 

Dat ik aankwam bij Zuideinde 241 
volgde ik het bordje Liev en liep door 
de poort naar binnen. Helemaal achter 
in de tuin staat een houten huisje, wat 
van binnen een prachtige 
schoonheidssalon is! 
 
Dit keer ben ik in Schoonheidssalon Liev, 
waar Angelique Tigchelaar (39 jaar) 
persoonlijke aandacht voor haar klanten 
voorop zet. Liev bestaat aanstaande 
oktober alweer 5 jaar, op naar de 
volgende 5 zou ik zeggen!  
 
Wat doet Liev? 
Liev is een schoonheidssalon voor alle 
persoonlijke huidproblemen, juist de 
bijzondere huidproblemen vindt Angelique 
het leukst om te behandelen. 
In één zin beschreef Angelique haar 
salon: ‘Liev is er om te helpen om jouw 
weer een mooie huid te geven, Liev zorgt 
ervoor dat jij weer goed in je vel zit en in 
de spiegel kijkt en denkt: zo ik mag er 
zijn!’. Daarbij geeft Angelique veel 
persoonlijke aandacht aan de klant, dat 
vind ze belangrijk en staat dan ook op 
prioriteit nummer 1. 
 
Angelique is al ruim 20 jaar 
schoonheidsspecialiste en op dit moment 
bestaat Liev al bijna 5 jaar in Westzaan! 

‘Liev heeft zo goed uitgepakt, dat had ik 
echt niet verwacht, ik werk 5 dagen in de 
week in de salon’. 
 
Wat wil je bereiken met de deelname aan 
De Dag van Westzaan? 
Liev zal aanwezig zijn op de dag van 
Westzaan, Angelique wil graag dat 
mensen het gezicht achter Liev zien. 
Iedereen kan en mag namelijk zijn/haar 
vragen stellen op het gebied van de huid, 
Angelique geeft graag advies en niemand 
gaat met lege handen naar huis. 
 
Liev is van 10:00 uur tot 16:00 uur 
aanwezig, maar de vorige editie is ze ook 
tot 17:30 uur blijven staan omdat het nog 
zo gezellig was, dus je weet het maar het 
nooit! Liev zal zich presenteren op het 
Zuideinde 241 of eventueel  op J.J. 
Allanstraat 11, vanwege de ruimte die 
daar is, dit is afhankelijk van de 
ontwikkelingen m.b.t. corona.  
 
Waarom moeten we bij Liev op bezoek 
komen? 
Liev is anders dan anders, Angelique is 
geen standaard schoonheidsspecialiste 
maar is up-to date op het gebied van 
huidverbetering en huidverzorging. Ze 
geeft graag alle aandacht aan jou als 
klant, maar ook de sfeer van Westzaan 
die er in de salon is mag niet ontbreken in 
dit rijtje.  
 

Op De Dag van Westzaan maakt Liev er 
in ieder geval een leuke dag van, 
Angelique maakt graag kennis met 
iedereen en helpt waar ze kan. Als laatste 
oproep geeft Angelique ons mee: ‘Ontdek 
vooral heel Westzaan op deze dag en 
misschien ontstaan er tussen de 
ondernemers wel hele leuke 
samenwerkingen’. 
Schoonheidssalon Liev 

Wat doet Jahn allemaal? 
Iedereen weet dat een gymvereniging 
zorgt voor een stukje beweging, maar bij 
Jahn kan je specifiek terecht voor peuter- 
/ kleutergym, turnen (6 tot 16 jaar), 
freerunnen (8 tot 18 jaar), steplessen, 
bodyshapelessen en seniorengym(60+).  
 
Dit doen zij niet alleen in de Westzaanse 
gymzaal aan de noord, maar ook in de 
topsporthal in Koog aan de Zaan. 
 
Anneke zelf loopt momenteel nog in de 
ziektewet maar hoopt snel weer aan de 
slag te gaan! De selectie turnsters neemt 

Jennifer op zich, zij traint de meiden van 
de selectie en schrijft ze op het juiste 
niveau in voor de wedstrijden.  

 
Turnen in het nieuws… 
Turnen is de laatste tijd niet zo goed in 
het nieuws, toen Anneke vertelde dat het 
bestuur ook de pakjes bestelde kon ik het 

niet laten om te vragen of de pakjes de 
laatste jaren zijn veranderd. Aangezien 
steeds meer turnsters willen dat de 

turnpakjes meer bedekken dan de 
normale pakjes. Hierop liet Anneke mij 
enthousiast de foto’s zien van de huidige 

pakjes, nog steeds blauw met zwart, 
inmiddels met lange mouwen en er kan 
ook een broekje bij worden besteld. 

‘Eigenlijk zijn de pakjes gewoon nog 
hetzelfde hoor’; aldus Anneke.  

Maar ook het nieuws dat turnsters niet 
goed worden behandeld door hun trainers 

kon hier natuurlijk niet achter blijven… De 
KNGU-bond heeft de regel opgesteld dat 
er een vertrouwenspersoon aanwezig 

moet zijn, dit mag geen trainer zijn, 
inmiddels is deze vertrouwenspersoon 
aanwezig bij Jahn, maar zelf heeft 

Anneke niet het idee dat dit speelt bij de 
vereniging, de meiden worden niet 
gedwongen om iets te doen als zij dit niet 

willen doen. 
 
Waarom moeten we bij Jahn op bezoek 
komen? 
Jahn staat op plek drie als het gaat om de 
oudste vereniging van de Zaanstreek 
alleen daarom al moeten we op bezoek 

gaan bij de gezellige vereniging, verteld 
Anneke.  
 

Jahn is opgericht in 1883 en heeft al vele 
leden gehad die lang lid zijn geweest van 
de club of nog zijn (!), ik kreeg een lijstje 

mee met daarop mevrouw Roos, zelf 91 
jaar en al 80 jaar lid bij de vereniging! 
Vlak daaronder is de familie Fraij/ Fray 

blijven steken op 60 jaar lid. Daarna 
Marianne Stolp met 50 jaar lid, daarna 

zijn er nog drie leden 40 jaar lid en vijf 
leden 25 jaar lid. Kortom een vereniging 
waar Westzaan al behoorlijk wat jaren lid 

van is, ondanks dat ,merkt Anneke dat 
nog niet iedereen op de hoogte is van de 

vereniging, maar Westzaan heeft dus al 
bijna 140 jaar een gymvereniging! 

Op De Dag van Westzaan is het dan ook 
zeker de moeite waard om een kijkje te 
nemen, bij de kraam waar onder andere 

tassen met het logo van Gymvereniging 
Jahn te koop zijn, maar ook de 
demonstraties die de selectie (turnsters) 

en de freerunners (hopelijk) buiten gaan 
geven.  
Gymvereniging Jahn 

Drieluik (vervolg) 

Angelique heet iedereen van harte 
welkom in haar salon. 

Anneke in actie in de gymzaal aan 

de noord. 

Drie interviews over De Dag van Westzaan door verslaggever F. de Wit. 
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OLDTIMER RIT 

Wij, Cees Dekker, Markjan en Dewi Fraij, 

hebben voor deze editie van De Dag van 

Westzaan het organiseren van de 

oldtimer rit op ons genomen.  

 

Via het online aanmeldsysteem hebben 

we inmiddels een 40 tal oldtimers welke 

de route gaan rijden door en in de 

omgeving van Westzaan. Deze route zal 

om 9.30 uur beginnen bij Kistenfabriek 

De Boer op Penningweg 88, verzamelen 

kan hier vanaf 9.00 uur. Zodra de stoet 

vertrekt gaat deze richting pondje 

Buitenhuizen om vervolgens via Nauerna 

over de dijk rond de klok van 10.00 uur 

vanaf de Overtoom het dorp in te rijden.  

Eenmaal bij de noord gaat de stoet 

rechtsaf richting winkelcentrum 

Westerkoog, om vervolgens via de 

busbrug, langs Westerwatering en 

Zaandam station te rijden. Bij het 

tankstation van Avia zal de stoet de 

Westzanerdijk op rijden.  

Hierna zal de stoet nogmaals vanaf de 

Overtoom het dorp in rijden. Dan zullen 

de oldtimers zich verspreid over het dorp 

op diverse plaatsen gaan opstellen zodat 

iedereen deze van dichtbij kan 

bewonderen. De oldtimers blijven hier tot 

ongeveer 14.00 uur staan, daarna 

kunnen ook de oldtimers bezitters het 

dorp intrekken om alle instanties, 

verenigingen en bedrijven te kunnen 

bezoeken. 

Naast de oldtimers zullen ook de 

Zaanse bromsnorren met hun ouden 

brommers aanwezig zijn op De Dag 

van Westzaan.  

 

We hopen uiteindelijk met een 

behoorlijke stoet door het dorp te gaan 

rijden, dus heeft u zelf een oldtimer of 

kent u iemand met een oldtimer én lijkt 

het u leuk om ook mee te rijden? Geef 

u dan op door de QR-code te scannen 

of via de link [ https://forms.gle/

nkLHWMDj6Wpy2xjt9 ]. 

 

Als u zich aanmeld ontvangt u zolang 

te voorraad strekt een lunch pakketje, 

gesponsord door de Dekamarkt of de 

Coop. Dit geldt ook voor de 

rallyschildjes welke gesponsord zijn 

door Kistenfabriek De Boer, De Boer 

International Cargo en Autoschade Karel 

van Oudenaren.  

Hopelijk tot 11 september om 9.00 uur bij 

Kistenfabriek de Boer! 

 

Oldtimer organisatie 
Cees Dekker en Markjan en Dewi Fraij 
 

Diverse parkeerplekken waar de 
oldtimers tot ongeveer 14.00 uur zijn 

te bewonderen, zijn (onder 
voorbehoud van wijzigingen): 

Dekamarkt- Zuideinde 168 
G.J. Brinkman- J.J. Allanstraat 11 
De Kwaker-  J.J. Allanstraat 127 
Oude Valkhallen-J.J. Allanstraat 168  
Omgeving Grote Kerk/ ‘t Reghthuys 

BEZEM EN EMMER 
Wij zijn Yara Kroes en Anitya Fraij, maar 
dat wist u vast al, u heeft kennis met ons 
kunnen maken in de vorige Wessaner, u 
heeft de poster zien hangen of u volgt ons 
op Facebook!  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het 
evenement al ver en zijn er steeds meer 
leuke dingen te vertellen. Zo zal er op 11 
september van 11.00 uur tot 15.00 uur 
een draaiorgel door het dorp rijden om 
wat gezelligheid in het dorp te brengen 
met zijn muziek. 
Maar ook goochelaar Dennis komt door 
het hele dorp ballonfiguren maken en 
uitdelen voor de kinderen!  
 
Zoals jullie als het goed is ook weten is op 
11 september De Dag van Westzaan, 
hiervoor hebben we ook nog een kleine 
verrassing, maar deze zal u pas op de 
dag zelf te weten komen. Een kleine tip, 
bijna iedereen in Westzaan kent hem en 
hij treedt elk jaar op in Westzaan. We zijn 
benieuwd of jullie weten wat de verrassing 
is!? 
 
Maar waar het met Bezem&Emmer om 
gaat is dat iedereen in Westzaan een 
kunstwerk maakt, waarbij minimaal één 
bezem en één emmer worden gebruikt, 
meer mag natuurlijk ook! 
Inmiddels horen wij al de signalen dat vele 
van jullie al echt aan de slag zijn, ook 
worden er hier en daar ontwerpen 
gemaakt. Wij denken, en hopen vooral, 
dat er veel kunstwerken van bezem(s) en 
emmer(s) te zien zullen zijn. 

Op vrijdag 10 september 2021 om 12:00 
uur zullen wij zelf alle kunstwerken langs 
gaan en foto’s maken, het is dan ook de 
bedoeling dat de kunstwerken om die tijd 
al zichtbaar in de (voor) tuin staan. Een 
dag later, op De Dag van Westzaan zal de 
jury kiezen welke kunstwerken de eerste, 
tweede en derde prijs winnen.  
 
Op De Dag van Westzaan kan iedereen 
ook elkaars kunstwerk bekijken en opzoek 
gaan naar de kunstwerken met de 
vermelding van de eerste, tweede of 
derde prijs! Houdt hierbij wel voldoende 
afstand van elkaar, helaas is corona nog 
niet voorbij. 
  
Met het samenstellen van de jury zijn we 
op dit moment nog druk bezig, helaas is 
de burgemeester van Zaanstad 
verhinderd. Ondanks dat zullen wij voor 
een steen goede jury zorgen, om het hele 
spektakel rondom de kunstwerken van 
Bezem&Emmer eerlijk te laten verlopen! 
 
Wij hopen natuurlijk dat iedereen in 
Westzaan een kunstwerk maakt, dus bent 
u nog niet aan de slag met het bedenken 
van ideeën, zoek en Bezem&Emmer en 
verras heel Westzaan met een mooi 
kunstwerk. Wie weet wordt u één van de 
drie winnaars van dit leuke evenement.  
P.S. er zijn ook leuke prijzen te winnen! 
 
Creatieve Groetjes Yara en Anitya 
Bezem&Emmer ze.  
We zien elkaar op De Dag van 
Westzaan. 



 

 De Wessaner            7 

PROGRAMMA DE DAG VAN WESTZAAN 
(eventuele actuele wijzigingen vindt u op de plattegrond) 

Start Oldtimer rit om 10.00 uur door het dorp: De oude voertuigen verzamelen zich om 9.00 uur bij Kistenfabriek De Boer aan 

de Penningweg. Om 09.30 uur vertrekt de stoet richting pondje Buitenhuizen en zal via Nauerna het dorp in rijden. Daarna zullen 

de oldtimers via Westerkoog en langs Westerwatering rijden en vervolgens nogmaals door het dorp te rijden vanaf de 

Westzanerdijk/ Overtoom en zich op te stellen op de verschillende locaties. 

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

Toneelvereniging Herleving: Treedt op met een straattheater     Divers 

Het Westzaans Dameskoor: Treedt op diverse plekken op      Divers 

Schaatsmuseum: De gehele dag aanwezig met een rommelmarkt, een tombola en boerengolf Zuideinde 156A 

Schoonheidsinstituut Liev: Stel je vragen op het gebied van huidverbetering!  Zuideinde 241/ J.J. Allanstraat 11 

Soep van Clau: Bestel heerlijke soep of belegde broodjes!     J.J. Allanstraat 22 

Jongwijs: Organiseert hun allereerste Ruitjesdag      J.J. Allanstraat 119 

Dorpshuis de Kwaker: Informatie over cursussen en activiteiten en kleedjesmarkt  J.J. Allanstraat 127 

Fitcircuit: Is aanwezig in de Kwaker       J.J. Allanstraat 127 

Gallerie Staphorsius: Zomerexpositie ‘Zonder Haast’ twee schilders vertellen over het schilderen J.J. Allanstraat 287B 

Willem Jansen Stichting: Zal met een kleine expositie in Gallerie Staphorsius aanwezig zijn J.J. Allanstraat 287B 

ZusjeZ&Stijl: Aanwezig in de winkel/atelier met woonaccessoires    J.J. Allanstraat 334 

Molen het Prinsenhof: Bij voldoende wind geeft de maalploeg uitleg over gort   Weelbrug/Relkepad 

Molen De Jonge Dirk: Via de pendeldienst vanaf de Wheelbrug te bereiken, uitleg over historie Weelbrug 

Ronnie Gruijs: Verkoopt kledingstukken van 11.00 uur tot 16.00 uur    Kerkbuurt 1 

Opentuin Kerkbuurt 12: Tuin en aterlier zijn open voor bezoek     Kerkbuurt 12 

Theetuin Kerkbuurt 15: De vernieuwde theetuin is de gehele dag open    Kerkbuurt 15 

Het Zaens Brandweermuseum: Oude brandweer gerelateerde objecten kunnen worden bekeken Kerkbuurt 17B 

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

G.V. Jahn: ‘s Ochtends zijn er turndemonstraties en ‘s middags freerunnen, gehele dag aanwezig Naast Kerkbuurt 19 

‘t Reghthuys: Er zullen van 11.00 uur tot 16.00 uur activiteiten worden georganiseerd  Kerkbuurt 35 

Sint in Westzaan: Van 14.00 uur tot 16.00 uur is de eetzaal van Sinterklaas te zien in ‘t Reghthuys Kerkbuurt 35 

Grote Kerk Westzaan: Bakt wafels voor het goede doel en er is de gehele dag muziek aanwezig Kerkbuurt 37 

Stichting Kok-Voogt: Exposeren in de Grote Kerk met schilderijen van Westzaanse schilders Kerkbuurt 37 

De Westzaanse Gemeenschap heet u van harte welkom! 
Het Dagelijks Bestuur hoopt van harte dat alles door kan gaan op deze dag, ondanks 

eventuele extra COVID-19 beperkingen. Houd ook rekening met de anderhalve meter 

die nog steeds geldt.  

Het actuele programma met de laatste updates zijn te vinden in de plattegrond via de 

QR-code of via de link: https://bit.ly/3AqUxrx 
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Voor informatie kijk op: 

& alle deelnemende verenigingen/instanties 

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

De Dag van Westzaan 

dedagvanWestzaan 

Autoschade K. van Oudenaren, Kistenfabriek De Boer en De Boer 

International Cargo: 

Sponsoring rallybordjes oldtimer rit 

WG:   

Programma en organisatie 

Banket Bakker Bas:  

Diverse sponsering + onderhoud sociale media 

Dekamarkt en Coop:  

Sponsoring lunchpakketjes oldtimer rit 

De Dag van Westzaan 2021 belooft weer een fantastische dag te worden, met 
bijzondere dank aan: 

De plattegrond 

Open van 10.00 tot 16.00 uur 

Dewi Fraij Ontwerp diverse PR middelen 

F. De Wit Verslaggever interviews 

Saxoprint Drukken Speciale Wessaner 

en www.westzaan.nl 


