Jaar###*I

Woensdag
21 november
2018

Hemelsbreed liggen ze niet ver van
elkaar: Oost- en Westknollendam.
De Zaan ligt er tussen. Geen probleem
voor Sinterklaas p7

Zie het
gemeentenieuws
in het hart van
deze krant

Hartelijk welkom in
Zaanstad
De intochten in de Zaanstreek tot nu toe
tonen aan dat de animo ogenschijnlijk alleen
maar groter lijkt te worden het kinderfeest te
vieren. Vandaar in dit nieuwsblad diverse
fotoreportages vanuit de verschillende
Zaandorpen.

WORMERLAND In de
dorpskernen Oostknollendam en Jisp zijn vrijdag 30
november en zaterdag 1
december inloop informatiebijeenkomsten over de
aanleg van glasvezel.

Wormerland

Vrijdag 30 november is de
inloop van 19.00 tot
21.30 uur in het
Dorpshuis Oostknollendam, Dorpsstraat 95.
Zaterdag 1 december is
de informatieverstrekking
van 15.00 tot 17.00 uur in
Dorpshuis Jisp aan het
Molenpad. Iedereen kan
vrijblijvend allerlei vragen
over de glasvezelaanslui-

ting stellen aan de lokale
ambassadeurs en de
providers. Tevens zullen
er externen aanwezig zijn
die apparatuur binnens-

huis kunnen installeren
en met elkaar kunnen
verbinden.
Dankzij een burgerinitiatief is er contact ontstaan
met Glasvezel Buitenaf.
Deze partij wil glasvezel
in de buitengebieden van
Zaanstreek-Waterland
aanleggen. Ze kunnen
van start, mits veertig
procent van de inwoners
in dit gebied vóór
maandag 17 december,
zich voor glasvezel
hebben aangemeld.

Het BrandtWeer
KOOG A/D ZAAN

Buurthuis Het BrandtWeer is niet meer weg te
denken in oud-Koog.
Wekelijks zijn in het aan
de Breestraat 110 gelegen
pand activiteiten. Elke
dinsdag, donderdag en
vrijdag gezellige ochtenden. Woensdag 21
november: voor kinderen
vann 14.30-16.00 uur
spelletjesmiddag, vrijdag
23 november (20.00-22.30
uur) dansavond en zondag
25 november (11.0015.00 uur) Cadeautjesmarkt.

Milda Mooi

Inloop glasvezel

pp Schoorsteen Piet en Pietje Kompas hebben ogenschijnlijk hun slag geslagen.

Pieten na dakeninspectie zoek
Sinterklaas in de
Zaanbocht nu al
druk besproken
WORMERVEER Een muziek- en diverse sleepboten stomen zaterdag
de Zaan op. Temidden van die armada ook dé stoomboot. Dit alles
vanwege het feit dat Sinterklaas,

vergezeld door liefst 40 Pieten, zaterdag 24 november om 14.00 uur in
Wormerveer voet aan wal zal zetten.
De veel besproken landelijke Sinterklaas intocht bij de Zaanse Schans
is achter de rug. Dat maakte de Pieten volgens welingelichte kringen
behoorlijk moe van een dag en een
nacht keihard werken. Alle kinderen was beloofd dat zij een lekkernij

ZVV Zaandijk beslist meer
dan alleen voetbal

GRATIS

LAPTOP!
Zie advertentie verderop in deze krant!

50% KORTING

LUXAFLEX en NL LABEL Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Berg&Berg

KROMMENIE Zuiderhoofdstraat 43 - Tel. 075 - 628 14 96
vloeren|gordijnen|binnenzonwering > meer op bergenberg.nl

Win je voornaam in
chocoladeletters!
Deze krant komt met een actie om
van te smullen!

En maak kans op jouw naam in chocoladeletters van Banketbakkerij
Buter.

TWIST-ROLGORDIJN ACTIE
TWIST-ROLGORDIJN
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Ga naar onze Facebookpagina
(Nieuwsblad De Zaankanter), ‘like’
deze én plaats een foto van ofwel
jouw schoen ofwel gedichtje (max.
5 regels).

Bij aankoop van elk bankstel, hoekbank
of compleet interieur

2e

in hun schoentjes zouden krijgen.
Die missie is geslaagd. Vandaar dat
alle Pieten goed gebruik maakten
van hun Pietenbed. Om te slapen
natuurlijk. Of nee …. ze slapen toch
niet allemaal! Een duo, Schoorsteen
Piet en Pietje Kompas is, kunnen de
slaap niet vatten.

ZAANDIJK Vroeg in de morgen waren voorzitter Wim IJsseldijk en 50
vrijwilligers al in touw op 17 november, Sinterklaas kwam aan en dat
heeft de club geweten.
Niet alleen had de club te maken
met een logistieke uitdaging op de
dag van de intocht, ook opende ZVV
Zaandijk de deuren voor landelijke en lokale pers en stelden zij de
kleedkamers ter beschikking aan

de pieten na de intocht. Eveneens
was het een hele organisatie om het
dichtstbijzijnde voetbalveld bij de
Zaanse Schans om te toveren tot een
evenemententerrein. Er werd zelfs
een brug aangelegd van de provinciale weg N515 (Leeghwaterweg)
naar het door een sloot omgeven
voetbalveld.
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De actie loopt t/m zondag 25 november. De winnaar krijgt op 26 november bericht.
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Sinterklaas in de Zaanbocht

Poppenvoorstelling
‘Waar is Pietje nu?’

Dat duo heeft altijd een belangrijke taak. Schoorsteen Piet en Pietje
Kompas inspecteren altijd of het
overal veilig is. Zij kunnen niet slapen omdat ze moeten denken aan de
intocht van Sinterklaas in Wormerveer. De daken van Wormerveer
moeten nagekeken worden: is het
nog wel veilig op al die daken? Eerder ging er op Facebook een bericht
rond dat de Jonge Prins in brand
stond! Dat is precies waar Sinterklaas en de Pieten altijd op het balkon ontvangen worden. De Pieten
zagen de foto’s met grote zwarte
rookwolken boven Wormerveer en
overal stonden brandweerwagens.
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. De resterende vraag is of het
nu wel veilig voor alle Pieten; kunnen zij wel op de daken lopen?
De volgende morgen zijn Pietje
Kompas en Schoorsteenpiet naar
Sinterklaas en de Hoofdpiet gegaan
en hebben hun zorgen verteld. De
Hoofdpiet schrok natuurlijk en vond
dat er meteen actie ondernomen
moest worden. Het tweetal werd
meteen naar Wormerveer gestuurd
om dit te onderzoeken. Via Google
Maps wisten ze de weg te vinden en
met hun grote verrekijkers inspecteerden zij alle daken en dan vooral
die bij de Jonge Prins en omgeving.
Vanaf dat moment is het verwarrend. De afspraak met de Hoofdpiet
was dat beide Pieten met etenstijd
terug zouden zijn omdat de kok
hun lievelingseten zou gaan maken: pannenkoeken met marsepein
stroop. Ook de cadeautjes moesten

Stichting Sint in Wormerveer
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nog ingepakt worden. Kortom: druk
,druk ,druk.
Wie er ook terugkeren: geen Schoorsteenpiet en Pietje Kompas. Wel
hebben ze op Facebook een berichtje
gezet: ‘Wij hebben de lekkerste kaas
gevonden!’ Op de foto is te zien dat
ze in een kaaswinkeltje staan met
de speciale kaas; deze kaas is gemaakt van de melk van Roodbonte
koeien van Boer Evert die deze kaas

heeft geleverd aan het kaaswinkeltje ‘De kleine Bourgondiër’ . Na
hier en daar wat navraag gedaan te
hebben wordt het snel duidelijk dat
de Schoorsteen Piet een hele grote
kaas heeft gekocht. Het waarom van
die aankoop is onduidelijk. Gaan ze
er Pepernotenkaas van maken? Het
laatste nieuws is dat de Hoofdpiet
een App. heeft ontvangen van beide
Pieten ‘met de mededeling dat alle

daken en het balkon veilig zijn!’.
Dat is geruststellend. Tegelijkertijd
appen zij dat de accu van hun tablet
bijna leeg is! En de trap is gevallen.
Grote consternatie. Trap gevallen?
Welke trap? En waar?
Hoe dit afloopt kun je zien op zaterdag 24 november vanaf 14.00 uur

Sinterklaas in Oost- en West-Knollendam
STREEK Hemelsbreed liggen beide
dorpen iet zover van elkaar verwijderd. Het is dat de rivier De Zaan er
tussen ligt anders had Sinterklaas
ongetwijfeld een andere manier van
‘aan wal gaan’ beleefd.

Waar hij een week eerder triomfantelijk opstoomde richting Zaandijk
en vervolgens als een speer naar
de Zaanse Schans vertrok zal hij
zaterdag 24 november meer rust
uitstralen in Oost-Knollendam. Om
klokslag 17.00 uur zal hij voor het
eerst aankomen in het donker. De

organisatie heeft daarom iedereen
gevraagd om de tuin of het huis met
lichtjes te versieren.
De volgende dag, zondag 25 november, is het dan de beurt aan de
overburen in West-Knollendam.
Rond de klok van 15.00 uur zal de
boot van de Goedheiligman aanmeren bij eetcafé The Old Rooster,
Westknollendam 64. Vandaar dat de
organisatoren van deze bijzondere
dag vragen om met z’n allen naar
The Old Rooster toe komen. Neem
de familie en vrienden mee. Dat
vindt Sinterklaas erg gezellig.

Stichting JAM

WORMERVEER Na de tweede halve finale die recentelijk plaatshad in het

Posthuis Theater te Heerenveen, zijn alle Grande Finalisten van het
Ouderen Songfestival 2018 bekend. De jury had de zware taak om uit de
achttien 55+-zangtalenten slechts acht finalisten aan te wijzen. Onder hen
de Wormerveerse Inna van der Velde-Tishchenko. Zij kwam net tekort om
zaterdag 8 december in de Grande Finale in het DeLaMar Theater te staan.

Snuffelmarkt in het
Blauwe Pand
ZAANDAM Zondag 25 november
zal er in Het Blauwe Pand een
snuffelmarkt worden gehouden
van 11.00 - 17.00 uur. Kom
shoppen en snuffelen voor leuke
kadootjes en kleding voor de
feestdagen. Nieuwe en tweedehands koopjes, van kinderkleding,
kleine kunstwerkjes, vintage,
gebreide tassen, kleding voor
dames en heren, speelgoed en nog
veel meer. Ook voor de innerlijke
mens wordt gezorgd met een
hapje en een drankje. De toegang
is gratis!
Voor meer informatie kijk op
www.hetblauwepand.nl of op de
Facebookpagina van Het Blauwe
Pand.

Sensoor Zaandam
zoekt vrijwilligers

KIJKDAGEN

Ouderen Songfestival 2018

WORMERVEER In de Vermaning
aan de Zaanweg staat zondag 25
november een vrolijke Sinterklaas
voorstelling van stichting Potitco
vanaf 11.00 uur op de agenda.
Het kanariepietje van Zwarte Piet
is zoek. Het vogeltje is gevlogen.
Dus wordt het hele Pietenhuis op
z’n kop gezet en blijken er heel
wat vreemde vogels rond te
vliegen. Maar Pietje, nee... Of zou
Sinterklaas er iets meer van
weten....
Voor kinderen vanaf 2 tot en met
6 jaar en hun (groot)ouders.
Locatie: Wormerveerse Vermaning, Zaanweg 57, 1521 DM
Wormerveer. Tijd: 11.00 uur (10.45
uur zaal open). Kosten: 5 euro (incl.
glaasje limonade van Olivier en er
is géén pin aanwezig). Meer
informatie: www.potitco.nl
Reserveren: 06-86608248 of :
info@potitco.nl

donderdag 22, vrijdag 23
en zaterdag 24 november
10.00 - 17.00 uur
Liever advies thuis?
Bel voor een afspraak!

0251 745 080
Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond.

VAARWEL SCHEUREN EN SCHROOTJES!
Plameco vakbedrijf Martens & de Boer
De Trompet 2182 1967 DC Heemskerk

STREEK De donkere tijd van het
jaar is weer begonnen. We
brengen weer meer tijd binnenshuis door omdat het eerder donker
wordt, en later licht. Voor mensen
die eenzaam zijn, kan dit het
gevoel van eenzaamheid versterken. Een praatje kan dan enorm
helpen. Vrijwilligers van Sensoor,
de landelijke luisterlijn bieden een
luisterend oor aan mensen met
zorgen, verdriet en problemen. Via
chat, telefoon en e-mail. Binnenkort start er weer een training om
nieuwe vrijwilligers op te leiden.
Op 26 november van 16 tot 17 uur
staat in Zaandam informatiebijeenkomst gepland voor mensen
die interesse hebben in dit
vrijwilligerswerk. Aanmelden om
vrijblijvend informatie in te
winnen, kan per e-mail aan
zaandam@sensoor.nl . Als
vrijwilligers zich voor het werk
aanmelden, volgt er een kennismakingsgesprek.

Yoga Groote Weiver
WORMERVEER Bij De Groote
Weiver kan je elke woensdagavond yoga lessen volgen.
Iedereen is welkom, van alle
leeftijden en alle niveaus.
Reserveren is niet nodig. De lessen
worden elke woensdag van 19.30
uur tot 20.30 uur gegeven.

