Help de klok van het Reghthuys
weer op gang
Bij het verschijnen van dit nummer is het al eind september en
komt 15 oktober, de dag van de
loterijtrekking ten behoeve van
de restauratie van de klok, al
snel in zicht.
Weet je het nog het stukje van Melchert over de klok van het Reghthuys in de vorige Wessaner op de
voorpagina? Daarin is veel verteld
over de klok, de restauratie ervan
en de kosten die dit met zich meebrengt. Om deze kosten te dekken,
is het bestuur op het idee gekomen
om een loterij met mooie prijzen
te organiseren. De verkoop van de
loten is op 4 september begonnen, tijdens een bijeenkomst van
donateurs, vrienden, sponsoren en
bedrijven die meegewerkt hebben
aan het opknappen van het Reghthuys.
Inmiddels zijn er vast al lotenverkopers aan de deur geweest en heb je
loten gekocht. Als de voortekenen
ons niet bedriegen, is er veel vraag
naar de loten. In het oktobernummer van De Wessaner doen we hier
verder verslag van.
Op 15 oktober om 19.30 uur is de
trekking van de loterij met divers
muzikaal entertainment in de Grote

Kerk. Wij verwachten dat veel kopers
van de loten zullen komen. Je lot
dient als toegangsbewijs. Indien je
geen lot hebt is de toegangsprijs
aan de deur € 5,- Ook dit bedrag
komt ten goede aan het Reghthuys.
De trekking wordt gedaan door
Harry Slinger onder toeziend oog
van notaris Remmert Koeman. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Super Kid, Dub de Vries met
Blond en Roel van der Wielen. Wij
zijn zeer verheugd dat deze muzikanten geheel gratis optreden en
hierbij willen we ook deze sponsoren hartelijk danken. Tijdens de
avond zal tevens gezorgd worden
voor een drankje (tegen betaling)
en een hapje, door vrijwilligers
ingeschonken en rondgebracht.
Regelmatig zullen we verslag doen
via Facebookpagina ‘Je bent een
Westzaner als...’ en Facebookpagina
‘Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan’.
Het bestuur vindt het hartverwarmend om te horen dat de Westzaners zo begaan zijn met hun
Reghthuys. We hopen dan ook
met recht te kunnen zeggen dat
de Westzaners zelf de klok weer op
gang hebben gebracht.
Namens het bestuur, Atse Kroes

Viswedstrijd voor de jeugd in de Braak
Zoals al vele jaren hebben wij als visclub ook dit jaar een viswedstrijd gehouden. Dit jaar was het op woensdag 26 augustus.
Later in het jaar dan gewoonlijk.
We deden het altijd half juni, maar
door omstandigheden lukte dat dit
keer niet. De opkomst was nu veel
minder dan voorgaande jaren, maar
voor de kinderen die wel aanwezig
waren hebben we toch doorgezet.
De vangsten vielen ook wat tegen,
maar een paar wisten toch wat vissen te verschalken, met een uitschieter een brasem van 47 centimeter.
Hopelijk dat we volgend jaar wat
meer kinderen krijgen om te vissen.

Rest mij nog de sponsors te bedanken voor hun bijdragen. Dat zijn de
DekaMarkt, Erik Timmer (snoep),
Tante Pien (speelgoed) en Marjan
Bron (drinken).

De uitslag
Bij de jongste groep: 1. Niels de
Haan 63 cm, 2. Joey Dresselhuizen
28 cm, 3. Cheyenne van Hinte 27 cm.
Bij de oudste groep: 1. Dylan Dresselhuizen 95 cm.
Namens visclub De Braak,
Cees Sopjes
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Deze ‘koplampjes’ schijnen
iedere avond
De teunisbloem is een echte avond/nachtbloeier. De bloemen gaan
pas 's avonds open en bloeien de hele nacht en een klein deel van de
volgende dag. Later op de dag, als de zon kracht krijgt, verwelken ze
rap. Dan ziet de plant er rommelig uit. Tot 's avonds opnieuw de ‘vlammen’ ontbranden. Vooral langs straatranden van particuliere tuinen,
spoorbanen en snelwegen zijn de kleurrijke planten te vinden.
Langs het Riettoppad, in de berm van
de A8, zie je duizenden teunisbloemen bloeien. Het zijn net koplampjes. Vooral de middelste teunisbloem
of gewone teunisbloem (Oenothera
biennis) is een mooie tweejarige,
wilde plant, die tot wel anderhalve
meter hoog kan worden. Vreemd zou
je zeggen: droogteminnende planten in het Westzaanse polderlandschap. Hier is het waterpeil toch dik
onder het zeeniveau? Maar op het
zandlichaam van de A8 leven echte
zandminnaars, zoals yucca (zie foto),
duizendguldenkruid, kaasjeskruid en
teunisbloem. Op het hellend vlak van
het talud, vooral aan de warme zuidkant van de Coentunnelweg, ﬂoreren
de grote teunisbloem en de yucca
uitstekend.
De ruim 125 verschillende soorten
teunisbloemen komen oorspronkelijk voor in Zuid- en Noord-Amerika,
net als de eerder genoemde vetplant
yucca. De planten zijn ondertussen wel ingeburgerd in vele landen,
zelfs in het verre Australië heb ik
de ‘koplampjes’ gezien. De eerste
teunisplanten kwamen uit het zuidelijke gedeelte van de Verenigde
Staten, uit de warme staat Virginia,
ook bekend van de export van tabak.
De teunisplant werd door de Engelse botanicus John Goodyer in 1621
voor het eerst beschreven. De plant
kwam waarschijnlijk al begin 1700
naar Europa en werd in 1749 door
de Zweedse botanicus Peter Kalm
herontdekt.
Bestuiving vindt plaats door insecten, onder andere hommels, mieren
en vooral bijen. Gelukkig kunnen
Westzaanse imkers hiervan proﬁteren. De vele bloeiende middelste
teunisbloemen leveren veel nectar.
Hij is bovendien een waardplant voor
de teunisbloempijlstaart (Proserpinus
proserpina), een vlinder. De waardplant vormt als rupsenvoedsel een

Middelste teunisbloem,
op de achtergrond een yucca.

onmisbare schakel in de ontwikkeling
van ei tot vlinder.
Nog even een detail. De botanische
naam van de teunisplant betekent
'ezelsvanger', van het Oudgriekse
'oeno' = ezel en 'thera' = vangen. De
naam refereert aan de giftigheid van
de plant, die gebruikt kan worden
om ezels en andere dieren te vangen.
Nu maar hopen dat een ezel zich niet
meerdere keren stoot aan dezelfde
steen.
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