
 

De afgelopen vergadering zijn velen van jullie aanwezig geweest en zijn de plannen besproken 
en wat meer uitgewerkt. De organisatie van De Dag van Westzaan is langzaam op gang aan 
het komen, zodat er op 14 september weer een mooie (3e) editie van De Dag van Westzaan 
kan plaatsvinden. 

Gelukkig zijn veel ideeën eigenlijk al (bijna) klaar om uit te voeren. Om toch nog even de 
puntjes op de i te zetten zal in de aankomende vergadering nog het een en ander besproken 
worden.  

Tijdens de vergadering wordt o.a. de speciale editie van de Wessaner getoond. Deze zal 
worden doorgenomen op spelfouten of andere opmerkingen. Wij hopen daarom dat u 
aanwezig kunt zijn om dit te controleren. 

Alle instanties, stichtingen en verenigingen die in deze Wessaner zijn vernoemd zullen ook op 
de digitale plattegrond (Facebook en www.westzaan.nl) worden benoemd. Ook initiatieven die 
‘spontaan’ open gaan zullen worden benoemd op de digitale plattegrond. Er zijn al een aantal 
initiatieven die zich hiervoor hebben aangemeld. Gaat u zelf open of kent u iemand die open 
gaat, geef dit dan vóór 1 september door via de mail(zie onderaan). 

Wat velen van jullie waarschijnlijk al weten, er zit achter deze dag wel veel werk. Tijdens de 
vergaderingen worden ideeën uitgewisseld en hulp aan elkaar geboden. Want samen sta je 
sterker. Wilt u ook graag (weer) uw deuren openzetten op De Dag van Westzaan maar heeft u 
nog geen idee op welke manier? Of wilt u op een andere manier ondersteuning geven aan 
deze dag, dan nodigen wij u van harte uit op de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 3 
juli 2019 in het dorpshuis De Kwaker om 20:00 uur.  

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website, of bekijk onze sociale media. 
Uiteraard kunt u deze sociale media ook gebruiken om uw eigen activiteit te promoten.  

Dewi Fraij. 

 

 

Mail: dddvwikdoemee@gmail.com 
Facebook: De Dag van Westzaan 
(NIEUW) Instagram: de dag van Westzaan  
Webstie: www.westzaan.nl 
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