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Deze foto uit het verleden laat het 
typische dorpse karakter van Westzaan 
zien. De  Nieuwe Zijde liep nog door tot 
aan het Weiver. Ook toen bestond er 
tegenstand om huizen te slopen voor de 
aanleg van de Provincialeweg. Later 
werd de Kerkbuurt een deel van het 
beschermd dorpsgezicht. Nu geheel 
gerenoveerd en opnieuw ingericht. 
Westzaan een dorp apart.

De Westzaanse Digitale Beeldbank is het afgelopen jaar weer bijzonder actief geweest. 
De jaarlijkse presentatie in dorpshuis de Kwaker was een ongekend succes. De grote zaal 
van de Kwaker was voortdurend vol en de bezoekers genoten zichtbaar van de vertoonde 
beelden. In de foyer was het een enorme drukte en stonden de bezoekers uitgebreid stil bij de 
tentoongestelde foto’s. Door de enorme drukte was het niet voor iedereen mogelijk de 
foto’s goed te bekijken en wij gaan onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat de expositie 
over meerdere zalen uit te breiden. Het nieuwe fotoboekje “Bedraiveghaid eut Westzaan” 
werd door onze donateurs graag in ontvangst genomen. Ook de vrije verkoop was succesvol 
en vraagt om een vervolg. Nieuw materiaal is dan ook uiteraard van harte welkom. 
In het bijzonder plaatjes en foto’s van de verdwenen grote bedrijven als Avis blauwsel, 
Grootes cacao, Rote hout, Molenaar’s kindermeel, De Valk meubelen, Krijgsman meubelen, 
Kalf touw en Kalf transport zijn een welkome aanvulling voor ons archief.  Een belletje naar 
Rob de Jong 075-6353269 of een e-mailtje naar westzaansedigitalebeeldbank@upcmail.nl 
is voldoende voor ons om u z.s.m te benaderen.

Verder waren er de presentaties van Jaap Vloon en René Bloemberg in zorgcentrum 
Lambert Melisz., de maandelijkse medewerking aan de Wessaner, de jaarlijkse verzorging 
van menukaarten voor het “Westzaanse Paasbuffet” voor de ouderen, de wekelijkse affiches 
voor de actieviteiten in  Lambert Melisz., de uitgebreide voorbereidingen van het fotoboekje,
scannen van nieuw materiaal en het archieveren van dit alles. 

Voor het verder ontwikkelen en beheren van onze website zijn wij nog steeds op zoek 
naar assistentie voor onze onze medewerkers. Voor de liefhebbers een unieke kans om 
hun talenten te tonen. Neem eens contact op met René Bloemberg Zuideinde 133 in 
Westzaan telef.075-6312968 of Jaap Vloon Weiver 59 in Westzaan telef. 075-6212384.
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Ons eerste fotoboekje “Groete eut 
Westzaan” is totaal uitverkocht. En 

het tweede boekje “Bedraiveghaid eut 
Westzaan” gaat ook al aardig die kant 
op. Indien u nog een exemplaar in uw 

bezit wilt krijgen zijn de laatste 
exemplaren voor € 8,50 p.stuk          

te koop bij:
Bloemenhuis Albers 

J.J.Allanstraat 335 Westzaan. 
Boekhandel Pasman Zaanweg 

Wormerveer 
 Boekhandel Bruna Damstraat 

Zaandam.

Ook dit jaar een klein cadeautje voor onze donateurs.
Met de komende lente in het vooruitzicht ontvangt u als donateur en als blijk van waardering  

- een setje van 7 ansichtkaarten met als onderwerp Westzaan.

Fotograferen, scannen,restaureren.archieveren, inventariseren, medewerking verlenen aan
boeken, foto exposities, lezingen en voordrachten, verenigingen en particulieren. Dit alles wordt 
gerealiseerd door een heel klein groepje betrokken Westzaners die trots zijn op hun dorp.
Officieel was het 1 maart l.l. 12 1/2 jaar geleden dat wij zijn gestart. Een jaar eerder echter werd 
al het startsein gegeven tijdens de tentoonstelling van de Wessaner in de Grote Kerk. Tijdens 
deze expositie bleek er grote belangstelling te bestaan voor de oude foto’s uit de verzameling 
van Jaap Dijkema. De foto’s stonden op een cd en waren de eerste concrete beelden van de 
Westzaanse Digitale Beeldbank. Tijdens deze tentoonstelling ,waarin de opzet en het maken 
van de Wessaner in beeld werd gebracht, waren de foto’s van oud Westzaan aan de 
bovenzijde van de borden geplaatst. Jan Vlottes bleek een spontane rasverteller die op een 
heel plezierige manier de plaatjes van commentaar voorzag en alle vragen wist te 
beantwoorden. Hij zou nog vele jaren deze rol vervullen. Jaap Vloon assisteerde met de 
computer en verklaarde de werkwijze. De bezoekers reageerden zo enthousiast dat besloten 
werd om er een vervolg aan te geven. Er werd een mooie kalender uit gegeven en ook dat werd 
een succes. Met een aantal van 2300 stuks werd de eerste start gemaakt. Vervolgens werd de 
stichting Westzaanse Digitale Beeldbank opgericht met als bestuur  Rob de Jong voorzitter, 
Maarten Hos penningmeester en René Bloemberg secretaris. Jaap Vloon is medewerker van 
het eerste uur en verricht, net als de bestuursleden, alle werkzaamheden op puur vrijwillige 
basis.
Ons “Koperen” jubileum is in stilte voorbij gegaan maar wij willen u graag laten weten dat ons 
enthousiasme nog onverminderd groot is en u september a.s. weer in dorpshuis de Kwaker 
hopen te begroeten.


