
De intocht in Wormerveer was voor 
wijkagent Alex Deen meteen zijn 
laatste handeling als ambtenaar. 
Hij gaat genieten van zijn pensioen. 
Zijn opvolger is bekend t.w. Jeroen 
Meeldijk. Volgens de afscheidne-
mende Deen één met eenzelfde in-
stelling. (Foto Michel Schermer)

 

Bijzonder afscheid Alex Deen

Westzaanse 
Winterfair
WESTZAAN Handig om 
alvast in de agenda te 
noteren: zaterdag 9 
december vindt tussen 
16.00 en 22.00 uur de 
jaarlijkse Westzaanse 
Winterfair weer plaats.
In de Kerkbuurt staan dan 
diverse foodtrucks die 
voor heerlijke (warme) 
versnaperingen zorgen. Er 
is een gezellige buitenbar 
met gluhwein, hot 
chocolate en andere 
winterse dranken. 
Brandende vuurkorven 
staan te knapperen en de 
hele middag en avond 
kunnen bezoekers 

genieten van kerstliede-
ren. Ook worden er weer 
huiskamerconcerten 
gegeven in monumentale 
Zaanse huiskamers en zijn 
er diverse attracties voor 
de jongsten. Kijk voor 
meer informatie op www.
puurzaans.nl

 
Buurtmaaltijd
WORMERVEER Bij De 
Groote Weiver wordt 
vrijdag 1 december weer 
een vegetarische 
buurtmaaltijd geserveerd. 
De deuren openen om 
18.00 uur en de maaltijd 
zal om 18.30 worden 
geserveerd. Kosten: € 6.

Dure operatie enige oplossing voor 
Samira de Kraker p3

Babbels Live 2018
Eerst wacht de populairste band van 
Nederland nog een klus elders in het land. 
BLØF geeft op 10 maart 2018 een concert in 
Ziggo Dome, Amsterdam. Daarna kunnen 
Paskal Jakobsen, Bas Kennis, Peter Slager en 
Norman Bonink zich gaan richten op Babbels 
Live 2018!
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Uniek decor voor ontvangst Sinterklaas

De Wormerveerders en hun Zaanbocht! Naast prachtig winkelgebied ook al jaren dé ideale locatie om de Goedheiligman te verwelkomen. 
De publieke belangstelling was enorm. Vanaf de Zaanbrug tot aan de Jonge Prins stond het rijen dik. Niemand die ook maar iets van het 
spektakel wilde missen. Meer sfeerbeelden van deze en andere intochten op pagina 11.
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Zie het 
gemeentenieuws 
in het hart van  

deze krant

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

bij de binnenhuisadviseurs van

TAPIJT - LAMINAAT - VINYL - MARMOLEUM - PVC VLOER  
VLOERKLEDEN - GORDIJNEN - ZONWERING - SHUTTERS

Kijk voor acties/aanbiedingen op WWW.BERGENBERG.NL

MEGASTORE 3000 M2

ALLES VOOR MOEDER, BABY EN JUNIOR

AUTOSTOEL 
PEBBLE 
Triangle black.  Triangle black.  

199.-   139.95

425.-  

259.95

MACLAREN 
QUEST BUGGY
Kleur black/silver.  

Bestaande uit: 
Organizer, voetenzak, 
cupholder en buggy ID tag.

NU MET

GRATIS
WINTER 
STYLE SET

OP=OP!

 
STORMHOEK 13  Ι  ZAANDAM  Ι  075 631 85 85  Ι  WWW.BABYLAND.NL  Ι  GRATIS PARKEREN 

GROOTSTE BOPITA EN COMING KIDS COLLECTIE VAN WEST-NEDERLAND

ELKE 
ZONDAG 
OPEN!

STUNTPRIJS!

TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM



Sinterklaas hartelijk ontvangen
STREEK Het was feest afgelopen weekend in Wormer-
veer, Jisp en Oostknollendam. Daar werden Sinter-
klaas en zijn gevolg van kleurrijke Pieten door heel 
veel inwoners hartelijk welkom geheten. Ondanks 
dat het af en toe met bakken uit de lucht kwam, was 
het toch een groot volksfeest in alle kernen. Ook in 
Zaandijk zette Sinterklaas voet aan wal. Een fotore-
portage van die intocht én een verslag van de intoch-
ten van Oostknollendam en Jisp zijn te vinden op pa-
gina 52. 

 p De Zaanbocht in Wormerveer vanuit de lucht gezien p Ware volksoploop in de Zaanbocht

 p Sint komt aan in Jisp.  p Sint neemt de auto in Oostknollendam.

 p Heel Jisp loopt uit voor de Sint en zijn gevolg.

 p De Goedheiligman wordt hartelijk welkom geheten in Oostknollendam.

 p Handjes schudden in Oostknollendam. 
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