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Jochem De zwarte Kraai
Op mijn wekelijkse wandeling naar pelmolen Het Prinsenhof kwam ik dit
voorjaar een kraai tegen, ruim 40 cm groot, zittend op het hek. Ik opende
het hek en tot mijn verbazing bleef de pikzwarte grote vogel zitten. Het
hele Relkepad bleef hij in mijn buurt hangen. Het leek er op dat hij of zij
mijn wilde verwelkomen. Schiet het schilderen al op, leek hij te vragen.
Nee, wilde ik wat bot zeggen. Het duurt nog wel een paar weken, waar
bemoei je je mee!
Achteraf hoorde ik dat het een ontvluchte, tamme kraai was, met de
mooie naam Jochem. De eigenaar is mij onbekend. Kinderen uit de buurt
hebben naar Jochem gezocht. Waar zou deze vogel zich nu schuilhouden?
In ons land komen verschillende
kraaiachtigen voor, onder andere de
raaf, zwarte kraai, bonte kraai, roek,
kauw, ekster en gaai. In ons tamelijk
open landschap, zoals het Westzijderveld of het Guisveld, voelen ze
zich veelal thuis. Kraaien zoeken nu
meer dan vroeger de wat de grotere steden op. Daar is meer zwerfafval, zoals patatfrites en platgereden
soortgenoten. Door zijn intelligentie
en vindingrijkheid kan de soort zich
makkelijk aanpassen aan bijna elk
gewenst leefgebied.
Veel kraaien leven in groepen. Een
groep kraaien wordt een ‘moord’
genoemd. Als een kraai (Corvus
corone) sterft, omringt de groep de
overledene. Deze begrafenisbijeenkomst is niet alleen om te rouwen. Ze
komen ook bij elkaar om uit te zoeken wie eventueel de moordenaar is
en die wordt dan in groepsverband
weggejaagd.

De zwarte kraai is letterlijk een alleseter, een echte opportunist. Hij voedt
zich vooral met ongewervelden en
insectenlarven. Ook granen vormen
een belangrijke voedselbron. Verder
staan muizen, vogeleieren, brood en
andere voedselresten op het menu.
Een kraai volgt vaak ploegende tractoren, op zoek naar regenwormen
en hij bezoekt regelmatig vuilnisbelten. Hij eet ook soms plantaardig
voedsel, waarbij wortels en knollen uitgepikt worden. Als aaseters
ruimen ze verkeersslachtoffers op.
Laatst zag ik dicht bij de Watertoren
een aangereden haas die smakelijk
werd opgepeuzeld. Het zijn natuurlijke opruimers die zo de uitbraak van
ziektes als botulisme helpen af te
remmen.
Kraaien staan bekend om hun probleemoplossend vermogen en hun
geweldige communicatievaardighe-

den. Wanneer een kraai bijvoorbeeld
een mens tegenkomt die het niet
goed met ze voorheeft, leert hij andere kraaien hoe ze die persoon kunnen
identificeren. Onderzoek heeft aangetoond dat een kraai een gezicht
niet makkelijk vergeet. Kraaien hebben net als eksters geleerd dat onder
het plastic van voederkuilen eten te
halen valt. Het oplossend vermogen
is groot.

de zwarte vogels. Toen mijn opa overleed en begraven werd, noemde ze
de in het zwart geklede mannen die
mijn geliefde opa ten grave droegen
steevast kraaien.

In sommige culturen staat de kraai
symbool voor geluk, in andere juist
voor pech. In 1998 kwam een zwarte
kraai in het nieuws omdat hij ruiten in
de glazen koepel van het Europarlement in Brussel liet sneuvelen. Door
met steentjes te gooien viel hij z’n
eigen spiegelbeeld aan. Mijn grootmoeder was minder enthousiast over

Wessaner Sintjournaal
Wat jammer, wat jammer dat de intocht niet door
kon gaan dit jaar. De veiligheidsregio had besloten
dat het risico toch te groot was dat veel mensen
van buiten Westzaan massaal naar de intocht zouden komen kijken. Om diezelfde reden is er dit jaar
ook geen Sinterklaasmuseum en Slaapkamer van
Sinterklaas omdat wij hadden verwacht dat er veel
mensen op af zouden komen en dat zou onder de
huidige omstandigheden niet verstandig zijn. Wat
is er wel?

Het Wessaner Sintjournaal
We krijgen al veel berichten van kinderen die zich
afvragen hoe de pepernoten en cadeautjes nu in
Westzaan komen. We hebben via Zaan TV, Youtube
en andere kanalen een paar keer per week op een
vast tijdstip verslag gedaan van de tocht van Sinterklaas naar Westzaan.

Pepernoten
Op alle scholen en kinderdagverblijven zijn door
pieten kisten met zakjes strooigoed bezorgd.

Kleurplatenwedstrijd
Ook dit jaar organiseren wij een kleurplatenwedstrijd. Op alle scholen en kinderdagverblijven zijn
de kleurplaten uitgedeeld. Daarnaast liggen ze in
de winkels in ons dorp. Kleur de plaat mooi in en
doe hem in de sinterklaasbrievenbussen bij het
Reghthuys en de DekaMarkt. Op 28 november zal
een jury in elke leeftijdscategorie (2-5, 6-9 en 10-12
jaar) drie kleurplaten uitkiezen. De prijzen worden
thuisbezorgd.

Wedstrijd mooiste sinterklaastuin
Natuurlijk is er ook dit jaar een wedstrijd voor de
mooiste sinterklaastuin. Ook nu er geen intocht is
zou het fantastisch zijn voor alle kinderen als ons

dorp toch verandert in een echt sinterklaasdorp!
Versier je huis en/of tuin in sinterklaassfeer en maak
kans op een banketletter. Een deskundige jury zal
op 28 november door het dorp rijden om de tuinen
te bekijken.

Versierde bruggen
Vanuit de commissie hebben wij aan dit ‘Westzaan
Sinterklaasdorp’ alvast een bijdrage geleverd. De
bruggen in Westzaan zijn door de lichtcommissie
van de WG, bewoners rondom de bruggen en de
commissie Sint in Westzaan in sinterklaasstijl versierd.

Steun de commissie Sint in Westzaan
Draagt u het sinterklaasfeest in Westzaan een warm
hart toe? Dan kunt u ons steunen met een vrijwillige bijdrage op rekeningnummer NL81 RABO 0131
1739 28 t.n.v. Sint Westzaan.
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