NIEUWSBRIEF

SEPTEMBER 2017

Geachte donateurs,
Voor de meeste donateurs zal de vakantie er wel op zitten en dus wordt het tijd voor ander vermaak.
De Westzaanse Digitale Beeldbank wil hiertoe bijdragen met haar jaarlijks Beeldbankweekend.
Op 23 en 24 september zullen wij Dorpshuis De Kwaker weer omtoveren in een ontmoetingsplaats met
vele historische beelden van ons mooie dorp. Zowel op de panelen als bij de diapresentatie in de zaal kunt
u weer veel moois te zien en te horen krijgen.
Tijdens de voorbereidingen van ons weekend kregen we te horen dat er twee weken eerder de Dag van
Westzaan wordt georganiseerd. Helaas kan de Beeldbank hier niet aan mee doen. Een groot deel van het
bestuur is dat weekend nog op reis, zodat er geen man/vrouwkracht beschikbaar is. Tevens zijn wij druk
bezig met ons eigen Beeldbankweekend.
De Stichting Westzaanse Digitale Beeldbank is u dankbaar dat zij dankzij uw bijdragen haar werk kan blijven
doen. Na de nieuwsbrief van maart 2017 zijn weer veel donaties binnen gekomen. Mocht u uw bijdrage
over 2017 nog niet betaald hebben, dan treft u bij deze nieuwsbrief apart een herinnering aan.
Er wordt al druk gewerkt aan het nieuwe boekje dat we u in het najaar van 2018 willen aanbieden. De
onderwerpen en uitvoering staan nog niet helemaal vast, maar het zal ongetwijfeld weer een aanwinst
voor de boekenkast zijn.
De nieuwe website vordert gestaag. René Bloemberg, Carl Gräfe, Joop Gijssen en Jaap Vloon besteden vele
uren om onze website helemaal te vernieuwen. In de toekomst willen we het mogelijk maken om naast
foto’s ook filmpjes te bekijken. We verwachten in het voorjaar van 2018 de nieuwe website te
introduceren. Tot die tijd blijft de oude website
beschikbaar voor het bekijken van foto’s,
verhalen en het geschiedenisboek. We wijzen
ook nog op onze facebookpagina, waar
voortdurend nieuwe foto’s en artikelen worden
geplaatst.
Mocht u voor het Sinterklaasfeest nog een
cadeautje zoeken, denk dan aan onze eerder
uitgegeven boekjes. Bij Zuivelboerderij Bax,
Bloemist Hans Albers en Bruna Zaandam
(Damstraat) zijn ze nog te koop.
Ook hebben we dit jaar een
verjaardagskalender uitgegeven. Deze is nog
beschikbaar in de losse verkoop.

1948, de Tijd zal het Leren, de melkhandel van
Siem en Leen Schoen, van het Zuideinde.

UITNODIGING
Wij verwachten U in Dorpshuis De Kwaker op
Zaterdag 23 september van 13.00 uur tot 17.00 uur en op
Zondag 24 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang is uiteraard gratis.
Mocht U zelf nog foto’s of films in uw bezit hebben die wij mogen digitaliseren en later
ook vertonen dan horen wij het graag. Denk niet die foto’s of films hebben ze al, alles is
welkom en we maken graag een afspraak met U.
1e

Boekjes per
stuk. . .
€ 9,-
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In de grote zaal worden dit keer 200 dia’s vertoond met o.a.
Verbouwingen in het dorp aan de hand van luchtfoto’s, brand aan
het Zuideinde, melkboer Schoen en oude foto’s van
noord naar zuid. In de hal staan onze fotorekken opgesteld
met o.a. verkoop kerstkaarten, de kerken van Westzaan, de
blauwselfabrieken en verdwenen winkels.
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