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De lampionnen worden al door de kinderen gemaakt. 
Sinterklaas komt deze maand ook in ons land aan en 
de (hout)kachels staan lekker te branden. Ja ja het is 
November! Drukke dagen staan voor de deur. Alvast 
inkopen doen voor Sinterklaas avond, kerstmenu's 
worden al samengesteld en de versiering wordt van 
zolder gehaald.

Geniet van onze nieuwsbrief. Veel leesplezier 
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Reis naar Gambia

Mijn zoon wil de kindertelefoon bellen omdat ik zijn iPad heb gestolen. 
Eigenlijk heb ik hem tijdelijk verstopt zodat hij zich kan concentreren op zijn 
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Eigenlijk heb ik hem tijdelijk verstopt zodat hij zich kan concentreren op zijn 
huiswerk, maar dat gaat er bij hem niet in. Het enige dat mij nu scheidt van een 
aantekening bij jeugdzorg is zijn gebrek aan beltegoed. En dat is direct zijn 
volgende klacht.
Eigenlijk zou ik met mijn puber over twee weken naar Gambia reizen. Van het 
Pascal College hadden we toestemming gekregen om, buiten de vakantie, de 
opening van de Pallum Upper Basic School in het dorp Berending bij te wonen. 
Mijn zoon zou contact met zijn klas houden en dagelijks verslag uitbrengen.
De school in Berending is een Zaans initiatief. Ite Visser heeft Gambia Team 
opgericht nadat ze verliefd werd op het kleine Afrikaanse land en haar 
inwoners. Sinds 2007 heeft ze er met het team voor gezorgd dat er een 
kraamcentrum, een schoonwatervoorziening, een sinaasappelboomgaard, een 
crèche, een kleuterschool, een basisschool, en in november dus ook een 
middelbare school gerealiseerd kon worden.
 
Door de dreiging van Ebola zal de Zaanse ploeg vrienden, donateurs en 

geïnteresseerden de feestelijke ingebruikname nu niet bijwonen. Hopelijk lukt 
dat wel als over een half jaar de geplande studyhall geopend wordt. Maar 
daarvoor is nog zo’n € 27.500 nodig.
 
Ondertussen balen mijn zoon en ik ook dat de reis niet doorgaat. Beiden om 
een egoïstische reden: ik omdat ik denk dat het goed is om te ervaren wat –
gebrek aan- rijkdom is, hij omdat hij in Gambia zijn iPad ‘tenminste wel mag 
gebruiken’. Hoe kan hij anders contact houden met zijn school? 

Tekst: Merel kan

Hond en kat aan de Zaan

Op vertoon van je PUUR ZAANS PAS ontvang je 
€ 5,00 korting op alle lezingen, cursussen & 
workshops (Volg onze Facebook pagina of 
website voor informatie). 

Nieuwe aangesloten deelnemers van de PUUR ZAANS PAS!

http://www.puurzaans.nl/pas-home/zaans-voordeel
http://www.puurzaans.nl/pas-home/zaans-voordeel


Balloonzone

15 % Fun & Feestkorting op vertoon van je 
PUUR ZAANS PAS bij Balloonzone te Wormer.

FLUXFEST is een fris festival met extra's om van de smullen. In alle hoeken en gaten van 

het Zaantheater is zaterdagavond 22 november iets te beleven. Lokale acts, bands en DJ´s 

vormen de spil van het festival en nodigen hun helden uit om te komen performen.....en 

hoe...

Op het programma staan o.a. festivalhit van Nederland, Memphis Maniacs, de 

meidengroep ADAM (nauwlettend gevolgd door de cameraploeg van BNN), The Cool 

Quest en Superstijl. Daarnaast is er speciaal voor jongeren een Speakerz-stage met o.a. 

Nielson, DJ Jay Junior, Mike Williams en Benfield & Mc Dirtykid. 3FM gezicht Gerad Ekdom 

zal de avond hosten.

Klik hier voor alle aangesloten Zaanse bedrijven waar je vele 
voordelen ontvangt op vertoon van je PUUR ZAANS PAS!
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zal de avond hosten.

Bekijk hier onze PUUR ZAANS Magazines 
online!

http://vieroos.nl/
http://www.winterlandzaanstad.nl/
http://issuu.com/puurzaans/docs/pz0514_compleet


Een IJsbaan in een sprookjesachtige sfeer, knapperende haardvuren, warme Glühwijn en 

heerlijke stampotten. Vanaf 15 november is North Sea Venue aan de Hemkade meer dan 

70 dagen lang omgetoverd tot Winterland Zaanstad 2014. Een plek waar schaatsen, eten, 

drinken en entertainment centraal staan.

Winterland Zaanstad is tijdens de wintermaanden dé sfeervolle ontmoetingsplaats voor de 

Zaankanters. Er is voor alle leeftijden wat te doen op- en rond de 700 vierkante meter 

ijsvloer. Doordeweeks zijn er ijshockey-, schaats- en curling clinics. In de decembermaand 

komen natuurlijk Sinterklaas en de Kerstman langs. Natuurlijk kunt u ook gezellig komen 

om te eten of te borrelen. Regelmatig zijn er ’s avonds optredens van diverse artiesten en 

verassingsacts. Hou de agenda goed in de gaten voor het verrassende entertainment.

Ode aan de Duivekater!
 
Hoe eet jij je Duivekater het liefst?
In 2015 brengt bakkerij Lex Brakenhoff een boek uit over de Duivekater. We zijn daarvoor op zoek 
naar jouw verhaal!
Wanneer at jij het eerst Duivekater? Bij wie? Hoe eet jij jouw Duivekater het liefst: puur, met 
roomboter of heel anders? Heb je een bijzonder recept met Duivekater? Laat het ons weten via 
mail@lexbrakenhoff.nl
Naast een publicatie in het Duivekater-boek maken alle inzenders kans op ... natuurlijk: een 
Duivekater! Vergeet dus niet om ook je adres in je mail te vermelden.
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Zaans recept: De Zaanse broeder

http://www.bedrijvigebij.nl/


U heeft nodig:
- Grote pan met deksel een plat of diep bord op de bodem.
- Linnen zak met de opening naar boven: (maten breed 30cm en hoog 35cm)
- Een bindtouwtje
- Pak zelfrijzend bakmeel van 500 gram
- twee eieren
- wat lauwe melk

Bereidingswijze:
Meng het meel, de eieren en wat melk tot een stevig deeg. Wees voorzichtig met het toevoegen van de 
melk, het is zo te nat. Het deeg mag niet te slap zijn. Het deeg moet als een soepele bal aanvoelen. Stop 
de deegbal in de zak en sluit deze goed af met het touwtje. Er mag later geen water in de zak komen.

Vul de pan met water zodanig, dat de te plaatsen zak met deeg, maximaal tot de helft in het water ligt. 
Plaats dan de zak in de pan, op het bord. De zak met de opening naar boven plaatsen. Het deksel op de 
pan doen en op het vuur zetten.

Breng het water in de pan aan de kook. Als het water kookt, regel dan het vuur zodanig, dat het water 
rustig aan de kook blijft. Laat het geheel drie kwartier koken. Pas op: til het deksel tijdens het koken niet 
op. Doe na drie kwartier het deksel open en keer de broeder om. Het bovenste deel van de zak zit nu 
onder water. Laat het geheel nog een kwartier koken.

Steek, om te controleren of het gaar is, een breinaald in het brood; deze moet er schoon en droog uit 
komen.

De broeder is dan klaar! Snij er een plakje af en keur de broeder. Als u het goed heeft gedaan, dan heeft 
u een product, dat rul is en er broodachtig uitziet.

Maak stroop warm en voeg beste boter toe. Maak hiervan een sausje. Snij de broeder in plakken en 
serveer de plakken met het sausje en de uitgebakken spekjes.

 

Zaanse nieuwtjes

- Design showroom Goeds opent in Zaandam

- Beleef een Zaanse 'Nacht van de Nacht'

- Zaans Museum: De Zaanstreek maakt het!

- Nieuw in de Zaanstreek: Singer Songwriter 
Sunday's

http://terzaan.nl/


Lees meer

De Zaanse agenda

Angst voor vuurwerk
Donderdag 6 november: Is uw hond of kat bang 
voor vuurwerk of onweer? Op deze avond krijgt u 
informatie over de diverse mogelijkheden om uw 
dier te helpen. Er wordt ingegaan op de feiten en 
fabels bij angstgedrag.

Datum: donderdag 6 november
Tijd: 19:30 tot 21:00
Locatie: Hond en kat aan de zaan Dr. H.G. 
Scholtenstraat 5, Zaandam
Deelnamekosten: €15,00 p.p.
 

Sinterklaas intocht
Op 15 november komt sinterklaas 
weer aan in Zaandam en 
Westzaan. 

lees meer

Vanaf 15 november is North Sea Venue aan de 
Hemkade meer dan 70 dagen lang omgetoverd 
tot Winterland Zaanstad 2014. Een plek waar 
schaatsen, eten, drinken en entertainment 
centraal staan.
Lees meer

Puzzel Piet speurroute Zaans Museum
Zaterdag 22 november t/m 5 december 2015 .
De Puzzel Piet heeft in het Zaans Museum een 
heleboel kleine jute zakjes verstopt. Kun jij ze 
allemaal vinden? Ga op zoektocht en ontvang 
aan het eind van de route iets lekkers!
Lees meer
 

Deelnemers PUUR ZAANS Pas:
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http://www.zaanstreek.nl/bezoeken/nieuws.html
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MEDIAMARKT ZAANDAM • ZAANTHEATER • PUUR ZAANS • SOMASS BOUWBEDRIJF • 
ALLEMANJA VINOTHEEK • PHOTODESIGN KEMPES • DE ZAANSE GOLF CLUB • LUTO • RITUALS 
ZAANDAM • CAMBRIGDE INEKE MOLENAAR • KLAVERTJE 8 BLOEMENSHOP • RESTAURANT DE 

VIJFDE SMAAK • SLIJTERIJ VONK • GOED GEVONDEN • WAXMELTS.NL • BED & BREAKFAST 
HET KRAAIENEST • RESTAURANT AAN TAFEL • STUDIO NORBRUIS • DE KEUKEN IN • BOERSKE 

• KAVIER MAKELAARDIJ • BART NATUURSTEEN • HATSHOE • NOKORI • EDEL- EN GOUDSMID 
MARJA SCHILT • K'OOK • DEKKER WATERSPORT • CAFE BRASSERIE HET HEERENHUIS • DE 

KOFFIEFABRIQUE • JAN DE FIETSMAN • BANKETBAKKERIJ DE WIJN • KAPSALON 'T DELFTHOF 
• STUDIEPLEK • HOND EN KAT AAN DE ZAAN • BALLOONZONE

Zie je deze mail niet correct? Bekijk deze nieuwsbrief in jouw 
browser
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