NIEUWSBRIEF

SEPTEMBER 2018

Beste donateurs,
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het al meerdere dagen boven de 30 graden. Niet bepaald een
temperatuur waarbij we plannen moeten maken om binnen te zitten. Toch moet het wel. Ons
beeldbankweekend komt in zicht en laten we hopen dat het dan niet te warm is, maar onder koele
omstandigheden kunnen genieten van ons Beeldbankweekend. September wordt echter een maand
waarin we wel heel erg actief zijn.
Op 1 september staan we in de Oostzijderkerk te Zaandam op de grote Zaans Erfgoed Markt. Vele
verenigingen en stichtingen uit de Zaanstreek tonen hun materiaal op historisch gebied, terwijl er allerlei
andere activiteiten worden georganiseerd. Zie https://www.zaanserfgoed.nl/home/. Open van 10-16 uur.
Op zaterdag 8 september van 10-16 uur is er ook weer de DAG VAN WESTZAAN. Door geheel Westzaan
zijn er presentaties, tentoonstellingen, workshops en een oldtimershow. Kijk voor het volledige
programma op http://westzaan.nl/ddvw/ De WDB staat in de Kerkbuurt bij het Brandweermuseum.
Op dinsdag 13 november van 14-16 uur vertonen wij onze diapresentatie van ons beeldbankweekend in
Lambert Melisz voor de ouderen. Mocht u ook willen komen dan bent u tegen een kleine vergoeding
welkom. De organisatie zorgt daarbij voor een kopje koffie en een koekje.
Op 29 en 30 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. Ook presenteren wij onze nieuwe website.
Een hoogtepunt van dit weekend zal ongetwijfeld de uitgifte van ons vijfde boekje zijn. Onze donateurs
kunnen dit boekje tegen inlevering van de cadeaubon gratis krijgen. Zie ook de informatie aan de
achterzijde van deze nieuwsbrief.
De stichting Westzaanse Digitale Beeldbank is de donateurs dankbaar dat zij dankzij uw bijdragen haar
werk kan blijven doen. Na de nieuwsbrief van maart 2018 zijn weer veel donaties binnen gekomen. Mocht
u uw bijdrage over 2018 nog niet betaald hebben, dan treft u bij deze nieuwsbrief apart een herinnering
aan.
De nieuwe website is klaar. We zijn nu de rubrieken aan het vullen. Momenteel staan er ongeveer 1000
foto,s op. Nieuw is ook dat we filmpjes kunnen vertonen. Op ons Beeldbankweekend is onze webmaster
Carl aanwezig om u op weg te helpen en de nieuwe website te tonen.
Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer nieuwe aanwinsten gekregen en dit willen we graag laten zien. In
de hal van De Kwaker staan we met een 200 foto’s, waaronder ook weer onze traditionele kerstkaarten
met mooie wintertaferelen. In de grote zaal draaien we ook vele oude foto’s van het dorp afgewisseld met
recente luchtfoto’s van Westzaan die aantonen dat Westzaan in ontwikkeling is.
In de bijlage vindt u ook een schrijven met betrekking tot de AVG, Algemene verordening
gegevensbescherming. Ook wij moeten hier aan voldoen en hebben onze statuten hiervoor aangepast.
Wij zullen u gegevens nooit gebruiken voor reclamedoeleinden of promotiebrieven van derden. Verder
geeft u ons het beeldrecht van de foto’s die u doneert, zodat wij ze kunnen gebruiken voor onze
presentaties.

UITNODIGING
Wij verwachten U in Dorpshuis De Kwaker op
Zaterdag 29 september van 13.00 uur tot 17.00 uur en op
Zondag 30 september van 11.00 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.

Dit weekend komt ons vijfde boekje uit.
Samengesteld door Jaap Vloon, Joop Gijssen en
Wim Klerk.
Bij deze uitnodiging zit ook een cadeaubon om het
boekje gratis op te halen, mits dit jaar ook al de
donatie is betaald, mocht dit nog niet het geval zijn
dan kan dit ook nog dit weekend bij het ophalen
van het boekje.

Dan nog even aandacht voor het volgende. Als u lid bent van de Rabobank kunt
u van 28 augustus t/m 17 september 2018 een stem uitbrengen op onze
stichting. De Rabobank deelt dmv u stemmen een geldbedrag uit, wij willen ons
5e boekje hiermee financieren. Het lid worden is inmiddels gesloten maar als u al
lid bent heeft u een mail met een code gekregen en kunt u daarmee op onze
stichting stemmen. 4 oktober 2018 is de bekendmaking. Wij hopen op Uw stem.

