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Ook in de Kerkbuurt keek ik weer
even mijn ogen uit. Daar stond zowaar
burgemeester Jan Hamming vol
interesse bij de Digitale Beeldbank te
kijken en een praatje te maken. Zelfs
nog even kort met hem gesproken
en natuurlijk gingen we op de foto
met de burgemeester. Het Zaens
Brandweermuseum maakte er een
groot feest van met livemuziek en
een drankje. Thee en koffie kon je
even daarvoor halen bij de theetuin
van Kit. Ook was GV Jahn weer van
de partij met turndemonstraties. En
als je overstak was Marsha weer open
met haar tuin en atelier, maar ook met
Bo, die daar exposeerde met allemaal
geschilderde huisjes uit Westzaan.
Na wat puzzelen wisten we ze bijna
allemaal te plaatsen. Erg leuk!
En dan midden op de weg: het
Reghthuys, ook hier was van alles
te doen. Kinderen konden alvast
hun steentje bijdragen aan de
sinterklaasintocht en aan het einde
van de dag was er een spectaculaire

veiling ten bate van de restauratie van
het Reghthuys. Naast het Reghthuys
was een gezellig terras waar de
oldtimer bezitters konden zitten en vol
lof konden vertellen over hun auto. Je
zou het bijna vergeten, zoveel als er
te doen was!
Achter het Reghthuys bij Monica een
prachtige uitstalling van planten en
decoraties. Dan sluiten we af met
alle bedrijvigheid in de Grote Kerk
met de heerlijke wafels gebakken
voor het goede doel, de Historische
Vereniging, Bakker & van der Blom
Uitvaartzorg en Kok-Voogd met
een schilderijenexpositie van acht
Westzaanse amateurschilders.
Via deze weg wil ik als trotse
voorzitter terugkijken op een mooie
dag en wil ik onze hoofdsponsoren
ook graag nog even in het
zonnetje zetten: Autoschade K. Van
Oudenaren, Kistenfabriek de Boer,
De Boer International Carco, Coop en
Dekamarkt, hartelijk dank voor jullie
medewerking!

Historische
najaarsactiviteiten
Maandag 10 oktober doet ons team weer mee aan De
Grote Zaanse Geschiedenisquiz in het Zaantheater.
Door de thuisronde twee weken voorafgaand aan de
quiz, worden wij gedwongen om op zoek te gaan naar
een aanwijzing op een bepaalde plek in de Zaanstreek.
Daardoor komen wij soms op bijzondere plaatsen
terecht en leren we weer een stukje meer over de Zaanse geschiedenis.
Vrijdag 28 oktober vindt op de
begraafplaats aan de Dolphijnstraat
de
Lichtjesavond/In
Memorialavond plaats. U bent van
harte welkom op deze sfeervolle
herdenkingsavond met voordracht
van gedichten en zang. Gezamenlijk
houden wij twee minuten stilte
om onze geliefde overledenen te
herdenken.

Wilt u vrijwilliger bij de HVW
worden of lid worden?
Meld u dan aan bij:
voorzitterhvw@westzaan.nl.
Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

Dewi Fraij
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Slobkousbij dol op wederik
Tijdens de recente natuurwandelingen langs het Riettoppad
ontdekte bijenliefhebber Martin Kruidenberg de slobkousbij.
Martin was net als wij verrast omdat het plensde van de regen.
Je zou verwachten dat ze zich dan zouden verbergen. Maar nee,
je vindt deze slobkousbij inderdaad in vochtige biotopen, zeker
daar waar de grote wederik bloeit.
Deze plant levert stuifmeel en
plantaardige oliën voor deze
gespecialiseerde, bijzondere bij. De
grote wederik komt voor langs onze
waterkanten. De bij vergaart ook
op andere planten nectar, zoals op
distels en kattenstaarten. Mannetjes
maken patrouillevluchten langs de
drachtplanten, de vrouwtjes steken
bij het bloembezoek de achterpoten
omhoog. Bloembezoek komt minder
voor bij de in tuinen aangeplante
puntwederik, die wij ook in de eigen
tuin elk jaar weelderig zien bloeien.
De gewone slobkousbij (Macropis
europaea) is een kort en breed
gebouwde bij met weinig beharing. De
Bruine slobkousbij stond op de Rode
Lijst van 2013, maar is nu gelukkig niet
meer bedreigd. Slobkousbijen danken

hun naam aan hun verzamelapparaten.
Deze zijn sterk verbreed en van
opvallend gekleurde verzamelborstels
voorzien. De bovenste zijn wit en de
onderste zwart gekleurd, waardoor het
lijkt of de bij ‘slobkousen’ draagt.

Maaibeheer
De gewone slobkousbij is in Nederland
lokaal talrijk en verspreid over het
gehele land. Verkeerd maaibeheer, vlak
voor de bloei van de grote wederik, is de
oorzaak van een plaatselijke teruggang.
Jammer genoeg houdt Rijkswaterstaat
langs de A8 hier niet altijd rekening mee.
De berm was laatst ernstig beschadigd
doordat een te zware trekker de berm
compleet omgewoeld had. Zo jammer.
In het gebied langs de Euverenweg
is het zeer moerassig. Moerasplanten
als de wederik gedijen het best als

De slobkousbij. Foto Fred Eerenberg.

ze langs de sloot staan. Sommige
moerasplanten ‘moeten’ onder water
staan, zoals de gele lis die vlak voor het
bruggetje van het Riettoppad naar het
echte moerasgebied staat.
De Riettopwandelaars en natuurvorsers

hebben nu drie maal een excursie
achter de rug. De wandelaars zijn
enthousiast. In het najaar komt er weer
één, bij voldoende animo.
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