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Zoek de zin

Woensdag 19 november 2014

Dreigende pakkettenpaniek in Wormerveerse Zaanbocht

Historische
voordeelmarkt

Sint niet zorgeloos onderweg
STREEK - Dit Nieuwsblad
zal deze en volgende week
haar bekende en altijd populaire 'Zoek de zin' puzzelactie publiceren. Nieuw
daarbij is dat wij in de aanloop naar de kerstdagen
nogmaals twee weken deze
actie laten volgen.
Er zijn mooie hoofdprijzen
beschikbaar gesteld. Als
hoofdprijs: Gazelle Damesof herenfiets twv € 500,- beschikbaar gesteld Moos Fietsen. De tweede prijs: I-pad
mini t.w.v. 249,- beschikbaar
gesteld door Media Markt
Zaandam en als derde prijs:
Driegangen Diner voor twee
personen beschikbaar gesteld
door Restaurant Pulse. Daarnaast vanzelfsprekend nog een
fiks aantal andere prijzen zoals blijkt op de puzzelpagina
elders in dit blad. Deelnemers
aan de actie kunnen zoveel als
mogelijk formulieren inleveren. De prijswinnaars zullen
na de kerstdagen bekend gemaakt worden.
De Sint agenda, voor zover
bekend: Zaandam zaterdag
22 november vanaf 12.00 uur
bij de Notenlaan. Zaandijk:
zaterdag 22 november na
13.30 uur de kade AAK vanaf
de sluis een rondrit. Wormerveer: zaterdag 22 november
14.00 uur nabij De Jonge
Prins aan de Zaanbocht.
Zie het gemeentenieuws
In het hart van deze krant

WORMERVEER - Dat het zaterdag weer erg druk zal
zijn in de Zaanbocht in Wormerveer betwijfeld niemand.
De traditionele aankomst van Sinterklaas met zijn Pieten
staat daar garant voor. Rondom dit feest in het sfeervolste winkelgebied van het land hangt echter een zweem
van onzekerheid.
Net als eerder al bekend werd
via het Sinterklaas journaal
levert het intocht in Nederland
altijd wel problemen op. Nu
de Goedheiligman opstoomt
naar Wormerveer is in ieder
geval bekend dat alle cadeautjes zijn ingeladen. Door een
verlate levering van het inpakpapier zijn ze nog niet allemaal ingepakt. Daarom zijn
de Inpakpieten ongetwijfeld
nog de hele week heel druk
bezig met papier, plakband en
soms ook nog met mooie
strikken om zaterdag alles er
perfect uit te laten zien voor
de kinderen van Wormerveer.
Op zich is dat volgens de

HoofdPiet een heel moeilijk
werkje. ‘Dat moet heel netjes
gebeuren’ vertelt hij met een
serieuze blik op zijn gelaat.
‘Niemand vindt het leuk als
hij van Sinterklaas een cadeautje krijgt dat stuk is of erg
lelijk is ingepakt!’
Af en toe gaan de Inpakpieten met zijn allen even een
kopje chocoladelettermelk
drinken, met een heerlijk
versgebakken speculaasje, en
genieten dan van hun wel
verdiende rust. Rust die zij
de laatste dagen ongetwijfeld
node hebben moeten missen.
HoofdPiet signaleert dat het
al een paar keer is voorgeko-

men dat, als zij terugkomen
bij de inpaktafel, er zomaar
pakjes uitgepakt en opengemaakt zijn. ‘Of dat het pakpapier er deels is afgescheurd. En dan moet het
cadeautje opnieuw worden
ingepakt. Het is net alsof iemand iets zoekt. Of zou er iemand zijn die expres die
mooi ingepakte cadeautjes
wil vernielen, misschien omdat hij jaloers is? Of is er iets
anders aan de hand? Ze gaan

STREEK - De Historische
Vereniging Wormerveer organiseert van donderdag 20 tot
en met zaterdag 22 november
een historische voordeelmarkt
in haar archief/clubhuis,
Zaanweg 124 achter in Wormerveer. De ingang van het
clubhuis bevindt zich in de
Steijnstraat, naast huisnummer 2. Te koop aangeboden
worden o.a. een diversiteit aan
tweedehands boeken over
Wormerveer en de Zaanstreek
en daar buiten, diverse curiosa, prenten, (ansicht)kaarten,
in eigen beheer uitgegeven
publicaties.
OPENINGSTIJDEN: donderdag 20 november (14.0016.00 uur en 19.00-21.00
uur), vrijdag 21 november
(14.00-16.00 uur) en zaterdag
22 november (11.00-14.00
uur).

toch niet allemaal vanzelf
stuk? Alleen het inpakpapier
is er af- of stukgetrokken, de
cadeautjes zijn nog wel heel.’
Hoe dit gaat aflopen zal te
zien én te horen zijn als de
Sinterklaasintocht gaat
plaatshebben in de Zaanbocht
van Wormerveer. Wie niets
wil missen doet er goed aan
om 14.00 uur ter plekke te
zijn. Voorproeven kan al via
de website www.sinterklaaswormerveer.nl
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