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Bouw Amandelbloesem
fase 2 van start
WORMER h De bouw van
fase 2 Amandelbloesem
start deze maand: het verbouwen van de kamers in
de woontoren van het
voormalige verzorgingshuis tot 35 zelfstandige 2-3
kamer appartementen.
WormerWonen verwacht

dat fase 2 eind 2017 klaar
is. Fase 3 bestaat uit nieuwbouw op de plaats van het
Vinkennest. Fase 1, bestaande uit het verbouwde
atrium, de woningen van
de cliënten van stichting
MIES en de appartementen
voor De Zorgcirkel, is
afgelopen april opgeleverd.

Marcel Kramer en
Daan de Groot
verwelkomen Sint
WESTZAAN h Met vier
boten en 70 zwarte pieten zal Sinterklaas op 19
november om 17.00 uur
aankomen bij het Julianaplein. Hij wordt daar
feestelijk ontvangen
door Marcel Kramer en
Daan de Groot.

Om 17.30 uur vertrekt de
stoet met pieten, paardenpieten, praalwagens, DJ,
Crescendo Assendelft
e.v.a., door het feestelijk
versierde en verlichte dorp
Westzaan naar het Regthuys.
Vanaf 14.00 uur is er een
Pietenmarkt bij de Kindertuin, Zuideinde 22, 1551 EJ

Westzaan. Kinderen kunnen daar allerlei spelletjes
doen en een pepernotenzak
meenemen om de pepernoten in te verzamelen. Natuurlijk is er ook allerlei
lekkers verkrijgbaar.
Vanaf 17.00 uur organiseert
Babino in de Sinterklaastent ter hoogte van Kerkbuurt 27 “knutsel je eigen
stoomboot” waar kinderen
een stoomboot met een
lichtje kunnen maken. Ook
is er warme chocomel en
limonade.
De intocht eindigt met de
beroemde balkonscene
“Sint gaat slapen”
Zie voor activiteiten en de
route: www.sintwestzaan.nl
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Zaterdag intocht Sinterklaas in de Zaanbocht

Wormerveer laat zich niet kisten
Net als ieder jaar zal Sinterklaas ook in Wormerveer, samen met zijn Pieten, voet aan wal zetten.
Dat gaat hij doen zaterdag
19 november om 14.00 uur.
Nu heeft de Goedheiligman een naam hoog te
houden wat betreft zijn
aankomst in het Gladorendorp. Er lijkt altijd wel iets
niet in de haak.

Het is dit jaar zelfs zo gek/erg
dat wijkagent Alex Deen zich
er mee moet bemoeien. Hij
kreeg maandagmiddag een
telefoontje van Arjan Krom.
In het dagelijks leven de
eigenaar van Kozaan Kunststof Kozijnen gevestigd aan
de Zaanweg. Dat deze gevestigd is op huisnummer 123
moet toeval zijn. ‘Hoe krom
kan het zijn’ waren de woorden van de ondernemer.
Wat blijkt, als uit het niets
stond er ineens een forse kist
voor zijn winkel. Zonder
adressticker of andere kentekenen waaruit viel af te lezen
voor wie die kist nu eigenlijk
bestemd was.
Zover Krom zich kan herinneren heeft hij in ieder geval
niets besteld. De woorden
‘Spanje’ en ’Sint Nicolaas’
vallen wel op. De vraag van
Arjan aan Alex is logischerwijs wat te doen met dit bijzondere pakket.

hoogte van huisnummer 123
niet al te breed, maar met een
beetje geluk moet iedereen de
kist zonder problemen kunnen
passeren. Hoewel dat, gezien
de regelmatige oploop, best
lastig lijkt op momenten.
In de tussentijd is er nog geen
oplossing voor de kist gevonden. Dat maakt dat Krom deze
iedere avond keurig naar
binnen trekt. ‘Laten staan durf
ik ook niet. Je leest zulke rare
dingen tegenwoordig. Ik hoop
dat de juiste geadresseerde
zich snel komt melden.’

Veiligheid
De eerste vraag van de wijkagent is voorspelbaar: ‘Is de
veiligheid in het gedrang?’ en
dat lijkt gelukkig niet zo te
zijn. Weliswaar is de stoep ter

Enthousiasme
Toevallig of niet, maar vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van Sint Nicolaas Wormerveer maakten
met het oog op de intocht van

Vraagtekens bij Alex Deen (links) en Arjan Krom
zaterdag 19 november een
ronde door het dorp. ‘Wij
proberen nog meer mensen
enthousiast te krijgen voor de
Club van 500. In gesprek met
Arjan raakten wij meer dan
geïnteresseerd voor die anonieme kist.’
500 leden
Ieder jaar weer doen 80 vrijwilligers hun uiterste best om
van de intocht in Wormerveer
een bijzondere ervaring te
maken, ieder jaar weer kost de
intocht veel geld en ieder jaar
weer is het een heel karwei
om dit geld bij elkaar te krijgen. Daarom is de Club van
500 in het leven geroepen.
‘Als 500 leden ieder jaar 10
euro bijdragen dan kunnen
wij, in combinatie met de

bijdragen van onze hofleveranciers, er ieder jaar weer een
mooi spektakel van maken!
De Club van 500 bestaat uit
mensen die ons werk een
warm hart toedragen. Voor 10
euro doe je voor een jaar mee
met de Club van 500 en sponsor je de Sinterklaasintocht in
Wormerveer.’
Het programma voor zaterdag: 14.00 uur aankomst
van de boten, 14.20 uur
ontvangst op het balkon van
De Jonge Prins door burgemeester voor één dag Kees
Klinkenberg, 14.40 uur start
van de altijd indrukwekkende optocht.
In hoeverre de anonieme
kist in het geheel mogelijk
een rol zal spelen is nu nog
moeilijk in te schatten.

Schouderklopje voor Miranda
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bij de binnenhuisadviseurs van
Kijk voor acties/aanbiedingen op WWW.BERGENBERG.NL

KROMMENIE Zuiderhoofdstraat 43
075 - 628 14 96 / krommenie@bergenberg.nl

STREEK h Het Schouderklopje van St. MOE van de
maand november gaat naar
Miranda Mast- Karrenbeld.
Zij is moeder van een zoon
en een dochter, waarvan de
dochter de zeldzame stofwisselingsziekte AADC
heeft.
Dochter Romanja is een vrolijke en slimme meid van 22
jaar. Tot haar derde levensjaar
kon zij niet lopen en praten.
Na veel onderzoek, vanaf dat
zij 3 maanden was, werd
AADC geconstateerd. Romanja kreeg medicijnen, en na
twee weken ging zij lopen en
praten. Maar het is ook wel
eens mis gegaan tijdens een
ziekenhuisopname. Daar
kreeg ze de medicijn- toediening voor een volwassene.
Hierna is ze nooit meer dezelfde geworden.
Miranda vind het Mantelzorgen voor haar dochter erg
zwaar, en begint, nu Romanjaouder word, wel steeds meer

tijd voor zichzelf te nemen.
Als zij eens weggaat moet er
voor Romanja wel het een en
ander geregeld zijn. Medicijnen en brood moeten klaargelegd worden, er is telefonisch
contact zodat Romanja weet
wanneer ze haar medicijnen
moet nemen.
Miranda moet altijd zeggen
wat Romanja moet doen.
Ondanks dit zware pakketje is
zij een vrolijke vrouw, er is
veel humor in dit gezin. Maar,
voegt ze eraan toe: ’Zonder
mijn man Dimitri, waar ik al
25 jaar mee getrouwd ben,
had ik het niet gered.’
Tante Diana is samen met
Romanja het halve land doorgereden naar een muziekstudio. Hier heeft Romanja een
zelfgeschreven nummer voor
haar moeder opgenomen. Te
beluisteren via www.youtube.com/
watch?v=Im5UhxLcCto
Omdat Romanja moeite heeft
om haar gevoelens te uiten,
heeft ze een gedichtenboekje

Cindy Stenekes van St. MOE, Romanja en Miranda.
Foto: Jon Smak
geschreven. Hierin word
duidelijk hoe zij zich voelt, op
goede en op slechte dagen.
Wat haar bezig houd, hoe zij
het leven ziet en benadert.
Daarbij gaat er bij ieder verkocht boekje €5 naar
www.aadcresearch.org
Romanja werkt nu voor Ge-

meente Wormerland, als Administratief Assistente. Het is
de bedoeling dat zij begeleid
gaat wonen in de toekomst,
maar daar kijkt ze niet naar
uit. Moeder Miranda krijgt
met dit Schouderklopje een
behandeling van Sylvia van
Kuijk, van Anti Aging Center
Sylvia van Kuijk in Wormer.

