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Op 5 december 2013 was het dan zover. De nieuwe vestiging van de Deka markt werd geopend aan 
het Zuideinde 168 op de plek waar vroeger de touwslagerij te vinden was van J. Kalf. !
(foto links de oude lijnbaan van de touwslagerij met ervoor fam. Kesselaar. Rechts de Dekamarkt)
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2013 is voor de Westzaanse Digitale Beeldbank weer een uitstekend jaar geweest. Feit is wel dat 
we te weinig medewerkers hebben. Onze voorzitter, Rob de Jong tobt met zijn gezondheid. 
Gelukkig kan Rob thuis veel scanwerk doen, telefoontjes beantwoorden en ideeën uitwerken. Hij 
heeft echter besloten het voorzitterschap te willen overdragen. Wij zijn dus op zoek naar een 
bestuurder, die het werk van Rob zou willen voortzetten. Bestuurder zijn van onze Beeldbank geeft 
niet alleen voldoening, echter ook veel waardering.!!
In 2013 zijn we ook online gegaan met onze facebook pagina, zie https://www.facebook.com/
westzaansedigitalebeeldbank. De Facebook pagina is ook te bereiken via de site van de 
Westzaanse Digitale Beeldbank. Ook hier hebben we veel bezoekers en krijgen van veel mensen 
leuke en spontane reacties.  Sommige foto’s worden dan ook voorzien van uitgebreide teksten en 
uitleg, verzorgd door onze medewerker Jan van der Male.!
Onze website brengt weinig verandering, we zijn nog steeds bezig om dit naar een hoger niveau te 
tillen, maar willen dat in een keer goed doen zodat we veel meer foto,s met tekst kunnen plaatsen. 
Ook hier hebben we medewerkers voor nodig die ons kunnen adviseren welke software of 
programma’s wij dienen te gebruiken. Ook hier een mooie taak.!!
Ons Beeldbank weekend was zoals vanouds weer druk bezocht en naar aanleiding van vorig jaar 
hadden we enkele wijzigingen doorgevoerd. Ruimere openingstijden op zondag, meer 
tentoonstellingsruimte door ook gebruik te maken van de „knutselzaal” en een andere ingang naar 
de filmzaal. We konden zo ruim 400 foto’s laten zien, terwijl in de grote zaal 200 dia’s werden 
vertoond.!
Twee drukke dagen maar met liefde gedaan door ons en een groep vrijwilligers, die ons steunen in 
zo’n weekend.!
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Links een oude foto van VVV Westzaan, de 
namen moeten we nog achterhalen want 
deze foto komt uit de verzameling van fam. 
Kalf. Herkend U personen, graag een belletje 
naar René 6312968 of Jaap 6212384.!
Mailen kan ook naar !
westzaansedigitalebeeldbank@gmail.com

Inmiddels zijn we ook alweer bezig met ons 3e boekje, we zijn de foto’s al aan het verzamelen en 
daarna komt het moeilijke, de namen verzamelen en kijken wat de foto voorstelt.!
Ruim 130 foto’s zullen er weer in het boekje terecht komen en mogelijk kunt U ons daarbij nog 
helpen.!
Het boekje heeft als thema het verenigingsleven van Westzaan, zoals voetbal, korfbal, toneel, 
maar ook groepen van meerdere personen, zoals  schoolklassen en damesclubs. Uiteraard 
worden alleen foto’s opgenomen uit ons bestand. We proberen van elk iets te plaatsen, heeft u 
zelf nog een leuke clubfoto o.i.d. laat ons dan het dan weten dan nemen we zo spoedig mogelijk 
contact met U op. Het mogen natuurlijk ook clubjes zijn van 10 jaar geleden dat maakt niets uit, 
we proberen zoveel mogelijk te laten zien.!
Het boekje zal mogelijk weer gratis aan onze donateurs worden verstrekt en wordt uitgereikt op 
ons Beeldbankweekend van 27/28 september 2014. Noteer alvast deze datum.!
Als donateur krijgt U nog een uitnodiging met een cadeaubon voor het nieuwste boekje.!!
Op 26 april vieren we in Westzaan Koningsdag, traditiegetrouw aan de Torenstraat/Kerkstraat.!
Ook hier zijn we weer van de partij en hopen dat de weergoden met ons zijn.!
We hopen U hier te begroeten op onze stand.!

De diapresentatie is afgelopen januari ook vertoond in zorgcentrum Lambert Melisz, een 
geweldige middag voor onze ouderen, die veel herkenning zagen.!!
Ook onze bijdrage aan beelden voor ons lijfblad de Wessaner hebben we dit jaar weer verzorgd.
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