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Alhoewel niet geheel onbekend in het dorp, toch 
maar even een klein beeld schetsen van wie die 
nieuwe secretaris van de Historische Vereniging 
Westzaan is. In het kort: ik woon ruim 40 jaar in 
Westzaan. Getrouwd met Hilly. Twee zoons: Roland 
(de oudste met Saskia en twee dochters) en Ivo (die
nog als vrijbuiter(gezel) door het leven gaat). 

Mijn achtergrond is de grafi sche wereld, de recla-
me en marketing. Binnen dat veld heb ik vrijwel 
alles gedaan wat te bedenken valt. De nieuwe 
media vallen daar een beetje buiten, want die zijn 
de laatste jaren pas echt tot ontwikkeling geko-
men. Op mijn 60e ben ik gestopt met werken. Ben 
dus al bijna 10 jaar pensionado. Maar ik heb me 
wel meteen voorgenomen om actief te blijven. 
Zowel qua sporten als vakantie, maar ook in het 
verlenen van een bijdrage aan de samenleving. 
Ik ben actief binnen de PKN-kerk. Was twaalf jaar 
redacteur van De Wessaner en deed nog heel veel 
andere dingen.

Maar waar het om draait is natuurlijk: waarom de 
historische vereniging? Het antwoord is twee-
ledig. Ik wilde wel weer wat voor de Westzaanse 
samenleving doen. Als tweede lijkt het me leuk 
om de historie van Westzaan inzichtelijk te maken. 

Dat zag u al aan de oproep die ik in het januari-
nummer plaatste. Want wat is er nu fi jner als je wat 
wilt weten over je dorp, (je huis, je straat) dan dat 
je dat kunt vinden bij de Historische Vereniging.
Het bestuur is enthousiast. Maar nu moeten we 
de zaken op de rails krijgen. Dat gaan we niet 
met het bestuur alleen redden. Ik hoop op 
enthousiaste mensen die melden dat ze wel 
willen helpen. Want laat ik maar duidelijk zijn: 
we staan echt nog aan het begin. En om nog 
maar even een belangrijk item voor het voetlicht 
te brengen: dit jaar bestaat de Historische 
Vereniging 35 jaar. Willen we wel even bij stil staan. 
In de volgende Wessaner volgt er meer over.

Als u een beetje wilt zien wat Westzaan allemaal 
bezit, ga dan een keer naar de vitrinetentoon-
stelling in het gemeentehuis. Tot eind februari te 
bezichtigen. En als u denkt: ik wil wel een aantal 
dossiers doorlichten. Laat het weten. Voor u zelf 
leerzaam en voor het dorp een aanwinst.

Let op nieuwe website en e-mailadressen. De 
website van de Westzaanse Gemeenschap heeft 
een andere naam: www.westzaan.nl. Binnen die 
website onder /historische-vereniging.nl hebben 
wij ook een belangrijke plek met al veel informa-

tie. U kunt reacties of vragen naar onze activitei-
ten e-mailen naar: secretarishvw@westzaan.nl of 
voorzitterhvw@westzaan.nl

Peter Huisman

Toch maar even voorstellen

Karin Sax, uitvoerend musicus en 
eigenaar en docente van de Free 
Spirit Music muziekschool in Wor-
mer, en David Samson, alias de 
muzikale goudsmid met winkel 
en atelier in Wormer, spelen deze 
avond wereldmuziek op diverse 
blaas- en percussie-instrumenten.

De rode draad van deze avond 
zijn eigen composities en arran-
gementen gemaakt vanuit de 
samenstelling van instrumenten. 
De instrumenten die gebruikt wor-
den hebben hun eigen cultuur en 
tradities, die ze open breken en 
gebruiken en er een eigen touch 

aan geven. Een muzikale reis om de 
wereld, waaronder Brazilië en India. 
Qua instrumenten en klankkleuren 
brengt dit een verrassend eff ect bij 
de spelers en de luisteraars.
Datum: zaterdagavond 24 maart.
Plaats: het Reghthuys Banne West-
zaan.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.
Kaarten: €12,50. Reserveringen 
info@reghthuyswestzaan.nl of aan 
de zaal.
Na afl oop is er gelegenheid tot 
napraten met een drankje.

Jan Bijleveld

Thema winter
Met de sneeuw van december nog 
in gedachten zijn wij in januari van-
uit het Peuterplein met het thema 
winter aan de slag gegaan. Op onze 
thematafel lagen een dikke winter-
jas, sjaals, mutsen, handschoenen 
en wanten. Wij hebben een aantal 
activiteiten uit het themaboekje 
van Peuterplein gedaan, zoals inter-
actief voorlezen over Erik, die een 
sneeuwballengevecht houdt met 
zijn broer. Het leuke van interactief 
voorlezen is dat de peuters het boek 
uiteindelijk zelf kunnen ‘lezen’. Som-
mige peuters weten na één keer 
voorlezen al zoveel details, echt 
heel knap.
We hebben ook een activiteit met 
ijsklontjes gedaan. Eerst mochten 
de peuters de ijsklontjes voelen 
toen ze nog in de ijszak zaten. Som-
mige peuters durfden het bijna 
niet aan te raken, zo koud als zij het 
vonden. Daarna kreeg ieder een 
bekertje met een ijsklontje erin. De 
helden onder de kleuters stopten 
meteen het ijsklontje in hun mond, 
anderen namen er voorzichtig een 
likje van. Uiteindelijk durfde bijna 
iedereen het ijsklontje in zijn hand 
te houden, want dan ging het smel-

ten en dat was best leuk. ‘Kijk juf, 
mijn ijsklontje gaat smolten’. 
We hadden ook nog een raadsel. Bij 
de sjaals die wij op de thematafel 
hadden zat er één bij die helemaal 
rond was (een kol). Op mijn vraag 
‘wat is dit nou?’ werd na lang naden-
ken geantwoord: ‘een hele grote 
onderbroek’.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Reghthuysconcert




