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Westzaan een kleine kern
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en ook in de wederopbouwtijd had Westzaan nooit veel moeite gehad met de ‘verdichting’. 
Open gaten in de lintbebouwing werden waar mogelijk met rijtjeshuizen ingevuld. De huisnummers uit de late jaren dertig hielden er 
zelfs rekening mee. Op veel plaatsen was het mogelijk om nieuw te bouwen met een eigen doorlopend huisnummer. Geen afgeleid huis-
nummer met a, b of c erachter. Een laatste voorbeeld van verdichting vormden de blokken rijtjeshuizen langs het begin van de Middel 
(1972). 

Vanaf de vroege jaren zeventig steeg echter de waar-
dering voor het open landschap. Nieuwbouw werd 
nu alleen nog toegestaan op verlaten bedrijfsterrei-
nen of als vervanging van een ander pand. De open 
gedeelten langs de dorpsweg werden zelfs in be-
stemmingsplannen vastgelegd. Met de verdichting 
was het afgelopen. 

Voor het aanzicht van het dorp had de openheid 
zonder meer voordelen. Het landelijke karakter bleef 
bewaard. De keerzijde was wel dat het Westzaanse 
inwonertal na de wederopbouwtijd nog maar nau-
welijks toenam: 1970: 4496 inwoners, 2019: 4685 in-
woners. 

Voor een aantal voorzieningen leverde dat een knel-
punt op. Het plaatselijke draagvlak werd te klein. Het 
dorp schaarde zich in het laatste kwart van de eeuw 
bij de ‘kleine kernen’. Voor steeds meer voorzienin-
gen was het dorp aangewezen op grotere buurge-
meenten. 

De Westzaanse middenstand
Al tijdens de wederopbouw was het aantal Westzaan-
se winkels aanmerkelijk teruggelopen. In 1966 telde 
de Westzaanse winkeliersvereniging nog het ruime 
aantal van 30 deelnemers. De vereniging gaf een 
eigen middenstandszegel uit en publiceerde maan-

delijks een advertentieblad. In 1973, daags voor de 
vorming van Zaanstad, had de vereniging echter nog 
maar 18 deelnemers. Het eigen zegel en het eigen 
advertentieblad hadden geen toekomst meer. Het 
79ste nummer van ‘Westzaan nieuws’ was tegelijk 
het laatste (1974). Tien jaar zou het duren voor er een 
nieuw dorpsblad verscheen: De Wessaner.

De oude winkel van de Coöperatie.

Het ‘winkelcentrum’ van Westzaan.

Vervlogen Tijden Feest
Op vrijdag 2 september gaan we samen met vj 
Paul van Music Journey terug in de tijd. Dansen 
met muziek en videoclips uit de jaren 70, 80 en 
90. Let’s dance! Zaal open van 20.00 tot 01.00 uur, 
toegang gratis.

Bridgedrive
Zondag 11 september is de 1e bridgedrive van 
komend seizoen. Aanvang 13.30 uur, zaal open 
13.00 uur. Toegang 8 euro per paar. Aanmelden 
vereist via bridgeclubdekwaker@gmail.com of 
telefonisch uiterlijk die dag om 12.00 uur op 075-
6310 352.

Bingo
Vrijdag 16 september Westzaanse Bingo. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Na het gigan-
tische succes van onze 1e editie, die helemaal 
uitverkocht was, geven we je de kans om mee te 
doen op 16 september. Dus aarzel niet en geef je 
zo snel mogelijk op via: bingowestzaan@gmail.
com. Er worden acht rondes gespeeld en er zijn 
mooie prijzen te winnen.

Digitale Beeldbank
Zaterdag 24 en zondag 25 september staan weer 
geheel in het teken van Westzaan en haar rijke ver-
leden. De Westzaanse Digitale Beelbank is weer in 
huis met tal van foto’s, films en leuke gadgets van 
oud Westzaan. Op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur bent u weer 
van harte welkom en zoals altijd is de toegang gra-
tis. De bar blijft open tot in de late uurtjes.

Ons-Kent-ons
Zaterdag 8 oktober Ons-Kent-Ons van 15.00 tot 
19.00 uur. Deze middag staat geheel in het teken 
van ontmoeting! Jarenlang hebben we een mid-
dag voor ouderen georganiseerd. We willen dit 
graag breder maken, dus ook jonge ouderen zijn 
van harte welkom. We starten met koffie en wat 
lekker. We hebben een gezellig stukje muziek, een 
bingo en tombola met leuke prijzen en sluiten de 
dag af met soep of een pasteitje en broodjes.
De toegang is gratis. De bingo kost 5 euro en de 
tombola is 1 euro per lot. Aanmelden is vereist op 
075-6310 352 of via info@dorpshuis-westzaan.nl.

Vrijwilliger gezocht
Voor het digitaliseren van ons (foto)archief. Op 11 
maart 2023 is het 40 jaar geleden dat dorpshuis 
De Kwaker haar deuren opende. Uiteraard gaan 
we dit bijzondere jubileum vieren. In De Kwaker 
is een groot archief van foto’s en dergelijke aan-
wezig. We zoeken iemand die dit hele archief wil 
digitaliseren. Aanmelden via info@dorpshuis-
westzaan.nl.

Feestelijk afscheid 
van locatie zuid 
Op vrijdag 8 juli werd een groots afscheids-
feest gevierd op De Kroosduiker locatie zuid. 
Na weken van veel oefenen werd er in de och-
tend een  lipdub  gemaakt. Dit werd een eigen 
videoclip waarin de school en alle kinderen en 
leerkrachten te zien waren. Dit alles op het Kin-
deren voor Kinderenliedje ‘Jij kan worden wat je 
wil’. En wat waren we trots op het resultaat dat 
aan het einde van de ochtend aan alle ouders 
getoond kon worden! Iedereen kreeg ook de link 
van het filmpje opgestuurd en zo heeft elk kind 
een mooie, blijvende herinnering. 

Ook kreeg iedereen een Kroosduiker T-shirt waarop 
de kinderen alle namen konden laten schrijven, 
zodat we elkaar niet zouden vergeten. Verder was er 
door de ouders als verrassing een stormbaan gere-
geld, die naast de school stond opgesteld. Er waren 
lekkere pannenkoeken gebakken en broodjes worst 
om van te smullen en als toetje kreeg iedereen ook 
nog een heerlijk schepijsje van de ijskar. Daarna wer-
den er vele dozen ingepakt om dan toch echt naar 
de noord te verhuizen. Zo werd het hoofdstuk De 
Kroosduiker op locatie zuid afgesloten. 
 

team De Kroosduiker zuid 


