Sinterklaas zet zaterdag 25 november
voet aan wal in Zaandijk. Tegen de
klok van 13.00 uur meert de boot af bij
de kade van het AAK terrein. p3

Jaar###*I

Woensdag
22
november
2017

Zie het
gemeentenieuws
in het hart van
deze krant

Sinterklaasmuseum opent
deuren weer
WESTZAAN Het Sinterklaasmuseum aan het
Zuideinde 281 is altijd maar enkele dagen per
jaar geopend voor publiek. Aankomend
weekend is de eerste mogelijkheid een
bezoekje te brengen. Zaterdag 25 en zondag
26 november, maar ook op 1, 2 en 3 december. Mis die kans niet.

Bridgeclub De
Kwaker zoekt
nieuwe leden

willen uitbreiden.
Aanmelden: tel. 0756310352 of info@
dorpshuis-westzaan.nl

WESTZAAN Bridgeclub De
Kwaker is dringend op
zoek naar nieuwe spelers.

SHOK zoekt
historische
spullen

De leden spelen elke
dinsdag van 19.30 tot
22.00 uur in Dorpshuis De
Kwaker aan de J.J.
Allanstraat 127. De club
bestaat momenteel uit
ruim 20 personen, is
laagdrempelig en voor
iedereen toegankelijk:
beginnende bridgers en
gevorderden of bridgers
die hun kennis en
ervaring nog verder

Milda Mooy
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OOSTKNOLLENDAM

SHOK bouwt haar
archieven op door
schenkingen aan de
stichting: bijvoorbeeld
oude logboeken of foto’s.
Wie iets in huis denkt te
hebben, neemt contact
op via tel. 075-6426316 of
secretariaat@historisch-okd.nl

Pietje Hoge Noot én Stoomboot Piet
WORMERVEER Overal in het land komt Sinterklaas op bezoek. Hij heeft het er maar druk mee. Net als ieder jaar zal Sinterklaas ook in
Wormerveer, samen met zijn Pieten, voet aan wal zetten. Zaterdag 25 november om 14.00 uur is het zover. Nu heeft de Goedheiligman
op dat gebied een naam hoog te houden in het Gladorendorp. Er lijkt altijd wel iets niet in de haak. Hoe is dat anno 2017? p3

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

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

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

Open Podium Rotonde
WORMERVEER In de bar van De
Groote Weiver zal vrijdag 24 november weer een aflevering plaatshebben van De Rotonde, hét open podium circuit van de Zaanstreek.

De Rotonde is een open podium
georganiseerd door Rob Vos voor

VANAF ZATERDAG 25 NOVEMBER

VOLOP ECHTE NORDMANN
KERSTBOMEN
Nordmann
125-175 cm € 12,95
Alle kerstbomen met en
zonder kluit, altijd keurig ingepakt

TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM
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Laat je betoveren op de

EXTRA KERSTKOOPAVONDEN:
6, 7, 8 en 11 t/m 15 december
tot 21.00 uur
In het weekend
GRATIS CHOCOMEL
in het kerstbomenbos voor
de kinderen
bij de levende
kerststal!

Kortingen niet geldig op lopende orders en aanbiedingen.
Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Graag tot ziens!

Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud - 0226 - 352 197 - www.deboet.nl

WIJ ZIJN OPEN: Ma t/m Do 9.00-18.00 uur | Vr 9.00-21.00 uur | Za 9.00-17.00 uur | Zo 10.00-17.00 uur

FluXus. Acts kunnen hier podiumervaring opdoen of toepassen op
verschillende, wisselende locaties
in de Zaanstreek. In De Groote Weiver dit keer Ruy Kortbeek (singer/
songwriter speelt blues/rock covers

en eigen nummers), Haas & Oz (gedichten met bats/soundscapes), DJ
Dr Soul en DJ Dion (draait swingend). Presentatie is in handen van
Rob Vos. Zaal open 20.30 uur. Aanvang 21.00 uur. Gratis toegankelijk.
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Wormerveer in/met hoge noot?
Viool en koperen
hoorn paraat
STREEK Zijn aankomst bij Dokkum
was vorige week weer indrukwekkend. Iedere eerste zaterdag na Sint
Maarten (11 november) komt Sinterklaas in Nederland aan en precies
een week later volgt dan zijn intocht
in de Zaanbocht van Wormerveer.
Door de jaren heen een publiekstrekker van jewelste.
Zaterdag 25 november zal dat niet
anders zijn. In de wandelgangen
gaat een verhaal rond over veren.
Zal de stoomboot aanmeren in Wormer of WormerVeer? Daarnaast
werkt de tam tam ook nog altijd.
Onderweg is er hard gewerkt door
de biologische pepernotenbakker
Pietje Hoge Noot. Deze kan heel
goed zingen en wil zelfs zanger worden. Samen met uitvinder en stuurman Stoombootpiet is hij flink aan
het oefenen geweest met volgens
zeggen hele bijzondere muziek! Er
klonk geen enkele valse noot.
NOTEN IN DEEG Pietje Hoge Noot en
Stoompiet oefenden samen in de
pepernotenbakkerij om de andere
pieten geen overlast te bezorgen.
Nu kan het zijn dat er tijdens het
oefenen af en toe een muzieknootje tussen het deeg valt en zich met
het pepernotendeeg vermengt. Uitgerekend het deeg dat zal worden
gebruikt voor de pepernoten die
vers gebakken in WormerVeer zullen worden uitgedeeld. Het kan dan
zo maar zijn dat er in WormerVeer
opvallend luid gezongen zal gaan
worden.

natuurlijk wel dat de stoomboot aanmeert aan de kade van het Gladorendorp. De Stoompiet heeft daar zo
zijn twijfels over: ‘Op het water staat
nergens een vaarwijsbordje naar
Wormerveer of Wormer.’ De Hoofdpiet heeft daar gelukkig een oplossing voor bedacht en vraagt via dit
Nieuwsblad aan alle mensen die ko-

men kijken naar de intocht of zij een
muts, een hoed of pet, of pietenmuts
met veer op te doen. Zodat Stoompiet door al die veren goed kan zien
waar Wormerveer ligt. ‘Met veer is
Wormerveer en zonder veer is Wormer’duidelijk toch?
BALKONSCÈNE Het programma voor
zaterdag: 14.00 uur aankomst van
de boten, 14.20 uur ontvangst op het

balkon van De Jonge Prins door de
burgemeester voor één dag Kees
Klinkenberg, aansluitend om 14.40
uur start van de altijd indrukwekkende optocht. Uiteraard geschikt
voor alle leeftijden! Dat zal ook zo
zijn als de Sint woensdag 29 november van 10.00 tot 16.00 uur op
de markt aanwezig zal zijn. Zie ook
www.sinterklaaswormerveer.nl

Sint komt aan in Zaandijk
ZAANDIJK Terwijl de Goedheiligman afgelopen week al op diverse
plaatsen in de Zaanstreek voet aan
wal zette, zijn ze in Zaandijk aankomende zaterdag, 25 november, aan
de beurt. Tegen de klok van 13.00
uur komt de boot aan bij de kade van
het AAK terrein (naast de Zaandijkersluis). De Sint wordt dan ontvangen door ‘burgemeester’ Erik Smit.
Voordat de Sint arriveert is er een
optreden van Rene Eshuijs. In afwachting van de komst van de
Goedheiligman kunnen de kinderen zich gratis laten schminken,

WORMERVEER Sint brengt
zaterdag 25 november weer zijn
jaarlijkse bezoek aan Wormerveer.
Als het net zo druk wordt als vorig
jaar, dan wordt het weer een mooi
feestje.
De Crea-ladies, een groep
vriendinnen die erg mooie dingen
maken, hebben deze dag uitgekozen om al het moois dat zij maken
aan de Sint te laten zien. Hij weet
vast wel de weg naar het
Noordeinde 19 te vinden, want
het is naast de Protestantse kerk,
en gelet op de vele aankopen die
hij in het verleden deed, zullen de
Crea-ladies snel door hun voorraad
heen zijn.
Wie de Sint voor wil zijn, kan al
vanaf 11.00 uur naar ‘de Knapzak’
komen. Tot 16.00 uur wordt er van
alles verkocht. Een tipje van de
sluier: sieraden van Japanse
Delica’s en Swarovski elementjes,
heel aparte kettingen, oorbellen
en ringen van koffiecups. Maar
ook lampen van serviesgoed.
Maar dat is nog niet alles: ook zijn
er allerhande cadeautjes van vilt,
alles handgemaakt en exclusief.
Verder boeken, cd’s, curiosa en
‘second life’ kleding. Kom het zelf
bekijken.

Lezing in De Stolp

pp Een bijzonder muzikaal duo in de Zaanbocht

VEER OF MUTS OP Belangrijk is dan

Kadootjesmarkt in de
Knapzak

snoepen van suikerspin en popcorn
en chocolademelk drinken. Eenmaal aan wal staat er een rijtuig
met paard klaar voor de Sint en de
hoofdpiet en maken ze een rit door
het dorp.
Slagwerkgroep De Saen uit Zaandijk, opgericht in 1957, is ook bij de
intocht aanwezig en laat uiteraard
muzikaal van zich horen.
Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen zich vermaken en is er gratis
popcorn en suikerspin. Iedereen is
welkom in ‘De Ontmoeting’ aan de
Parklaan.

KOOG AAN DE ZAAN De Vereniging Vrijzinnige Protestanten afd.
Zaanstreek verzorgt dinsdag 28
november in De Stolp aan de
Kerkstraat een lezing. Vanaf 20.00
uur gaat prof. Dr. Hetty Zock
praten over ‘Slachtofferdenken en
klaagcultuur’.
In deze lezing wordt vanuit een
psychologisch perspectief gekeken
naar de negatieve patronen
waarin we verstrikt kunnen raken,
en hoe we daaruit kunnen komen.
Wat zijn de valkuilen van slachtoffers en redders? Hoe kun je als
slachtoffer de regie over je eigen
leven houden en wat is een goede
manier van helpen? En wat
hebben religieuze bronnen
hierover te zeggen?

Vriendinnendag WSV

WORMER Deze “Vriendinnendag” bij WSV’30 is bestemd voor
alle meiden die zin hebben om
samen met hun vriendin en andere meiden te voetballen. Een
gezellige middag met verschillende voetbalactiviteiten. Kom
gewoon langs op zondag 26 november om 14.00 uur. Het sportcomplex is te vinden aan De Middenlijn 1 in Wormer.

Een nieuw plafond in 1 dag!

Wederopbouw bij KFC

PLAFONDSHOW
Jan Kamphof Klikostraat
WORMER ‘We hebben nu ook een fel oranje plasticcontainer gekregen’

reageert Timo Geijssens van nummer 21 op de nieuwe containers in het
straatbeeld. ‘We noemen de Jan Kamphof nu de KLIKOSTRAAT. Jammer dat
het deksel zo fel oranje moet zijn. Het is geen fraai gezicht al die containers, maar ja het is voor een goed doel! De bewoners hopen dat we snel
een ondergronds systeem gaan krijgen.’

BEKEND
VAN TV

Donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag
25 november van 10.00 tot 16.00 uur

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Plameco vakbedrijf Martens & de Boer, De Trompet 2182
1967 DC Heemskerk of bel: 0251-745 080

KOOG AAN DE ZAAN Tijdens de
ledenvergadering van de Groote
Koogse werd o.a. gesproken over
de tribunebrand van 23 maart dit
jaar. Herbouwen is momenteel
heel belangrijk. In de benodigde
bouwcommissie zitten Eric Bijmolt, Cees Tempelaar, Jerry
Spaander, Peter Alkema en Kees
Maurice. Er zijn nu twee scenario’s hoe het ontstane gat op te
vullen. Preses Tako Boelens verwacht binnen een maand een definitief plan te kunnen presenteren.

