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O.B.S. Theo Thijssen 140 Jaar
Beste omwonenden,  Obs Theo Thijssen 
bestaat dit jaar 140 jaar. Vijf jaar geleden 
hebben wij drie dagen lang  het 135-jarig 
bestaan van de school gevierd. Het 140 
jarige jubileum is een mijlpaal die we 
graag zouden vieren, maar met de huidige 
Covid’19 situatie is dit helaas niet 
mogelijk.  Hetzelfde geldt voor de opening 
van de schooltuinen. We hopen deze 
feestelijke gebeurtenissen later in het 
schooljaar alsnog te kunnen organiseren.

Dit jaar zijn we gestart met 52 leerlingen. We krijgen dus steeds meer leerlingen op school. 
Sinds 2015 hebben we niet meer zoveel leerlingen op onze school gehad. Als gevolg hiervan 
zijn we dit jaar sinds lange tijd weer met vier groepen gestart. Met de bouwplannen van 
Brokking en Meneba hopen we deze trend door te zetten.

Daarnaast zijn we afgelopen weken op school begonnen met de nieuwe lesmethode. 
Alles-in-1 en Alles Apart samen is dé methode voor thematisch, samenhangend onderwijs 
voor onze school. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur - en meer - komen in 
logische samenhang aan bod. Deze methode sluit goed aan op de 21-eeuwse vaardigheden 
die we onze leerlingen willen meegeven. In de volgende WKD ’er hopen we daar een aantal 
resultaten van te laten zien.                                                            Team Obs Theo Thijssen  
foto: viering 135 jarig bestaan Theo Thijssen

Voor 
& 
Woord
De derde editie van dit jaar. In 
de eerste maartkrant waren 
we net in de lockdown. De 
kinderen waren op berenjacht 
en wij volwas- senen waren 
druk bezig met ontsmetten 
van winkel- wagens. Nu, een 
half jaar later, zitten we in de 
tweede golf.

Na de eerste golf merkte ik bij 
veel mensen een bepaalde 
ontspanning. Eigenlijk zouden 
we nu dus allemaal weer 
serieus moeten ontsmetten en 
afstand moeten houden, maar 
het lijkt wel of er een 
zogenaamde coronamoeheid of 
een covidlaksheid is ontstaan. 
Het is te hopen dat er gauw 
een vaccin komt, zodat we 
weer terug kunnen naar het 
leven vóór corona. 

Iets anders: binnenkort zal het 
koor “Luchtalarm” weer gaan 
repeteren. Het koor dat ieder 
jaar maar één keer optreedt en 
wel op kerstavond. De 
repetities zijn op woensdag- 
avond en worden deskundig 
geleid door Jaco Bakker. 
Eigenlijk zou dit koor nog wel 
enkele mannelijke leden 
kunnen gebruiken. Lijkt het u 
leuk om op kerstavond door het 
dorp te gaan van vuurkorf naar 
vuurkorf, onderweg genietend 
van drankjes en hapjes 
(speciaal de gehaktballetjes 
van Piet), meldt u dan aan. 
Stuur een mail naar: 

dewkder@hotmail.com  

en dan wordt u op de hoogte 
gebracht van repetitieavonden 
en tijden. 

In deze krant vindt u weer de 
vaste rubrieken. Heeft u nog 
ideeën voor een nieuwe 
rubriek, weet u een dorps- 
bewoner met een verhaal voor 
de rubriek “Uitgelicht”, wij zien 
uw reactie graag via de mail 
tegemoet. Veel leesplezier.

Anita Wolvers

mailto:dewkder@hotmail.com
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Een droom die uitkomt

Vervolg op het vervolg van de oude bakkerij
Beste redactie, 
Via een kennis kreeg ik de WKD’er. Hierbij wil ik reageren op het stukje over de bakkerij van Oortwijn. Ik ben een neef van 
P. Oortwijn van de bakkerij, oom Piet was een broer van mijn vader. Ik ben er vaak te logeren geweest. Ten eerste niet Alie, maar 
Trijntje is vorig jaar overleden en Alie 2 jaar daarvoor, mijn tante Suus (de vrouw van oom Piet) was de oudere zuster van Alie en 
Trijntje. Ze noemde hen altijd de meiden. Ze waren achternichten van mijn oom en geboren in de Rijp. Wij hebben wel een foto van 
hen met de ouders. Oom Piet was de 5e generatie Oortwijn in de bakkerij. En ook familie van de bakkerij Oortwijn uit 
Markenbinnen. Mijn vader was de middelste van drie broers. De oudste was Maarten heeft in Wormerveer gewoond en bij 
Wessanen op kantoor gewerkt. Mijn vader vond bakker maar niets en heeft achter de bakkerij In een stal die daar stond koeien 
gehouden en hij had land achter de Molen de Woudaap en in de Schaalsmeer achter Oost Knollendam. Toen hij trouwde is hij naar 
de Purmer gegaan en dat bedrijf is er nog steeds, gerund door mijn broer en neef. Ik zit in de Noord Beemster en heb akkerbouw. 
De familiefoto heb ik ook met de juiste namen. Als wij te logeren waren was het altijd erg leuk en mochten wij meehelpen in de 
bakkerij. De oven werd vroeger met takkenbossen gestookt en daarna met een grote brander op olie en daarna met gas. Het 
uitgesleten rek komt door de ovenspanen die er op lagen. Dit waren ongeveer 3 meter lange stelen met een soort platte schop 
waarmee de pannen met brood in en uit de oven werden geschoven. Toen oom Piet met tante Suus trouwde, zijn mijn grootouders 
naar het huis gegaan. Waar nu de Boko is en daar hadden zij een stal en hooiberging met 5 hectare land. Dit was het even.

Vriendelijke Groeten,  Henk Oortwijn



Afgelopen zomer werden wij opgeschrikt door het verschrikkelijke bericht dat de jongste zoon van ons redactielid Saskia de strijd tegen 
leukemie verloren had. Wat een vreselijk nieuws. Diepe verslagenheid maakt zich dan van je meester. Dit is veruit het ergste dat je als ouder 

kan overkomen. Dit wil je niet. Dit verdriet is zo groot. Het voelt zo oneerlijk. Sean is er niet meer, maar wij denken aan zijn familie en 
vrienden en hopen dat ze de kracht vinden om zonder hem door te gaan.

De Knollejassers

De klaverjasclub die elke dinsdagavond in de Noorddam 
gezellig bij elkaar komt. Geen mes op tafel maar wel een 

spannende competitie met in de pauze royaal de kans om 
wat te drinken en of bij te kletsen.De kosten zijn laag en het 
plezier is groot Misschien denkt u, dat zou ik ook wel willen, 

kom dat gewoon eens langs op dinsdagavond en zie hoe 
leuk het is.Van september tot in mei een leuke 

ongedwongen sfeer.



 

Uitgelicht met Kim, 
Charlie en Angelia 
Gardberg 

Vanavond ben ik te gast bij mijn overburen. We 
houden op gepaste afstand het interview. Van de 
week is dochter Angelia getest op Covid 19 en 
vandaag kwam de uitslag dat ze gelukkig niet 
besmet is.  

Bijna een jaar geleden is het gezin hier komen 
wonen. Ze hebben eerst een jaar in Wormer 
gewoond. Dat zij niet hier uit de buurt komen, was al 
snel duidelijk. Ze spreken Engels met een tongval. 
Afkomstig uit Zweden en zelfs dát is niet geheel 
waar. Je kunt dit gezin internationaal noemen. De 
vader, Kim, oorspronkelijk een Fin, maar opgegroeid 
in Zweden is werkzaam voor een Canadese 
helikopterfirma.  

Kim werkt voor een van de grootste 
helikopterbedrijven (CHC) in de wereld. Vanuit Den 
Helder vervoeren deze helikopters de mensen die op 
de boorplatforms in de Noordzee werken. Kim is een 
“managementpilot”. Ongeveer 10% van zijn werk 

bestaat uit vliegen en voor de overige 90 % blijft hij 
met beide benen op de grond. Hij bezoekt normaal 
alle vestigingen van CHC, maar nu dus even niet. 
Ook hij moet zoveel mogelijk vanuit huis werken. 

Toen Kim in Brunei, Borneo, werkte en voor Shell 
helikopters vloog, bezocht hij wel eens Thailand. 
Daar ontmoette hij ongeveer tien jaar geleden zijn 
vrouw Charlie. Het klikte zo goed, dat hij haar 
meenam naar Zweden. Daar zijn ze in een stad 
boven Stockholm gaan wonen, in Sigtuna. Deze stad 
zegt de oudste stad van Zweden te zijn. Er wonen 
zo’n 7000 mensen en is in het jaar 980 gesticht door 
Erik VI van Zweden. Nu is het een bekende 
toeristische attractie. Charlie heeft daar in een jaar 
tijd Zweeds geleerd. In Zweden werkt het zo dat als 
je binnen een jaar de taal leert en slaagt voor het 
examen, krijg je een bonus. Charlie is het gelukt dus. 
Voor veel nieuwkomers in Zweden is het een extra 
stimulans om snel de taal te leren. Nu ze hier in 
Nederland wonen, spreekt iedereen gewoon Engels 
tegen ze dus voelen ze niet direct de noodzaak om 
onze taal te leren. 

Hun dochter Angelia werd 6 jaar geleden in Zweden 
geboren en twee jaar geleden verhuisde het gezin 
dus naar Wormer. Het huurhuis waar ze woonden 
werd verkocht en zij zochten een leuk koophuis in de 
buurt. Zodoende kwamen ze dus in ons mooie dorp 
terecht.  

Angelia gaat naar de Theo Thijssenschool en zit in 
groep 3. Ze vindt het erg leuk op school. In Wormer 
zat ze in een klas met meer dan 30 kinderen. Op het 
moment leert Angelia het snelst Nederlands van het 
gezin. Dat is het voordeel van de jeugd. Het is 
ongelooflijk hoe snel kinderen zich een taal eigen 
maken. Ze spreekt nu Zweeds, Nederlands, Thais en 
Engels. Het bevalt het jonge gezin heel erg goed in 
ons dorp.  Hier vinden ze rust. Vanaf het moment dat 
ze de entree van het dorp met de grote bomen 
betraden waren ze gecharmeerd van 
West-Knollendam. Ze voelen zich erg thuis en 
hebben goede contacten met de mensen in de buurt.  

Ook aan Kim en Charlie stelde ik de vraag wat ze als 
ze burgemeester zouden zijn willen veranderen. 
“Helemaal niets.” was het antwoord. Ze vinden het 
precies goed. Het dorp, de omgeving, de mensen, 
de school, alles. Ze hopen nu dat de toestanden met 
Corona gauw voorbij zijn, zodat ze al dat moois ook 
aan familie uit Zweden, Finland en Thailand kunnen 
laten zien. 

 

Anita Wolvers 



Dorpshuis De Noorddam informatie

Voor de start van het seizoen hebben 
we hard gewerkt aan een protocol 
voor ons dorpshuis.
Alle clubs en huurders van ons 
dorpshuis moeten dit protocol 
volgen.Het begrip en medewerking 
onder onze clubs is groot. Bijna 
alle clubs zijn van start gegaan 
en ondanks de regels en kleinere 
groepen is het plezier weer terug.
Het doet goed om te zien dat er 
reuring is in ons dorpshuis.
Uiteraard houden wij de adviezen 
en richtlijnen van de overheid, 
Gemeente en RIVM in de gaten. Wij 
zullen altijd bij iedere verandering 
uit voorzorg maatregelen treffen 
die ten goede komen van de 
gezondheid van onze vrijwilligers en 
dorpsbewoners.

Het blijft een spannend jaar. 
Niemand kan in een glazen bol 
kijken en vertellen wat er allemaal 
nog komen gaat. Het is aan ons en 
jullie om vindingrijk om te gaan met 
deze ongewone situatie, denken in 
wat nog wel kan !!!
En nogmaals hoe lang dit gaat 
duren, niemand heeft hier een 
antwoord op. We kunnen er wel 
samen wat moois van maken.

Wat betreft onze financiële situatie 
is het wel zaak om goed te kijken 
hoe wij ons op de lange termijn 
staande kunnen houden. 

We zijn open!!! Maar wel volgens de richtlijnen van het 
RIVM en gemeente Zaanstad.
Ondanks de strenge maatregelen die hard nodig zijn is 
gelukkig ook nog veel mogelijk. We blijven positief en in 
mogelijkheden denken.

Beste Dorpsbewoners 
oktober 2020

Sinterklaas
Helaas gezien de ontwikkelingen gaan we geen groot feest 
vieren.
Vanaf september is de organisatie in gesprek met de gemeente Zaanstad en 
andere Sint comités. Vele ideeën zijn langs gekomen maar dit feest wordt zo 

massaal gevierd waardoor het moeilijk wordt om 
hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. Wij 

hebben ook nog gekeken naar de mogelijkheid om 
in de Noorddam het sinterklaasfeest alleen voor de 
kinderen of samen met de ouders te organiseren. 

Gezien de recente ontwikkelingen rondom het 
corona-virus zien wij toch af van een gezamenlijk 

feest. Nu heb ik al wat geruchten gehoord dat de 
Sint niet zomaar voorbij alle kinderen van 

Westknollendam rijdt.
Wellicht komt Sint- 
brievenbus toch te 
hangen en gaat Sint 
de kleurplaten goed 
bekijken.

Wij hebben momenteel de financiële 
ruimte om een aantal verplichte 
financiële uitgaven te doen. Het 
is zaak om ons pand in een goede 
staat van onderhoud te houden. 
We gaan onzekere tijden tegemoet 
ook wat betreft onze inkomsten als 
wij geen grote activiteiten, zoals 
het openingsfeest, de fietstocht, 
de apres-skiparty meer kunnen 
organiseren. Het is ook onzeker 

De WKD vlag
Ja hoor hij is er nog. De enige echte WKD vlag. 
ontworpen door de bewoners van Westknollendam. 
De Noorddam heeft besloten om wat vlaggen te laten 
drukken.
Dus zou u een vlag willen hebben Dan kunt u hem 
gewoon kopen bij de Noorddam. Op dagen dat de 
Noorddam open is kunt u de vlag aanschaffen.
En laten we nou eerlijk zijn hij is gewoon 
te leuk. Leuk voor aan het huis of 
misschien voor op de boot. Ook 
de Noorddam gaat weer 
vlaggen met de WKD vlag. 

De grote 100 cm x 150 cm
kost € 30,- 
En de kleine 70 cm x 100 cm 
kost € 18,- 
Er is een beperkte hoeveelheid 
dus wacht niet te lang want dan 
zijn ze weer op.

Dit betekent niet dat zij niets meer doet. Invulling van het 
weekschema en het verwerken van de aanvraag voor 
verhuur loopt nog altijd via Willy. Gelukkig maar want als 
de langst zittende bestuurder echt stopt dan hebben we een 
A4 nodig om haar inzet van de vele jaren op te schrijven.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet !!!!!

Tot Slot
Ten schrijven van dit verhaal zien we de cijfers van het 
corona-virus oplopen en zijn we in afwachting van de 
persconferentie. Ons alle gevoel zegt dat het niet goed gaat 
en dat de regels aangescherpt worden.
Wij zullen uiteraard hierop reageren en onze regels weer 
aanpassen.

Blijf alert en hou je aan de regels.
Blijf positief en zorg goed voor jezelf en de ander.

Samen in oplossingen denken, dan is er best veel mogelijk.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis de Noorddam
Sonja, Saskia, Sandra, Beyhan, Karin en Frank

Bedankt !
We willen Corry en Wim bedanken 
voor hun geweldige inzet de 
afgelopen twee jaar in het bestuur 
en als barcoordinator. De invulling 
van de vele vrijwilligers voor onze 
clubavonden en andere aktiviteiten 
vraagt geduld en kost veel energie. 
Maar beide hebben dit steeds met 
veel enthousiasme gedaan. We 
hopen jullie nog regelmatig te zien 
binnen ons dorpshuis. En dan heeft 
Willy aangegeven dat zij met haar 
bestuurfunctie stopt. 

hoe lang de gemeente ons subsidie 
blijft verlenen. Voor de korte termijn 
redden we het financieel maar op 
de lange termijn moeten we creatief 
blijven en veranderingen doorvoeren 
waardoor De Noorddam kan blijven 
bestaan.

Contacten bestuur,   
vragen en verhuur info@denoorddam.nl

aanmelden,
inschrijving  evenementen@denoorddam.nl

voorzitter  voorzitter@denoorddam.nl

penningmeester penningmeester@denoorddam.nl         

secretaris  secretaris@denoorddam.nl

Word actief binnen de Noorddam.
meld je aan als lid bij de vele clubs die actief zijn in de 
Noorddam of geef je op als vrijwilliger, achter de bar, de 
schoonmaak of voor de vele reparatie’s en onderhoud.
Ook binnen ons bestuur kunnen we hulp gebruiken voor 
onze website, PR en sponsoring en nog veel meer.
Kom eens langs en maak eens een praatje met onze 
bestuursleden en of vrijwilligers. Geef aan wat je 
mist of bied jouw expertise aan.
Samen kunnen we er weer een mooi seizoen van 
maken.
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Willy Lubbers’



Droge voeten? 
Het antwoord van Hoogheemraadschap 
 
Vlak na oplevering van het artikel "Droge 
Voeten?" in de WKD'er van juni 2020 heb ik een 
interview met Roald van Gameren, technisch 
manager Programma Verbetering Boezemkades 
van Hoogheemraadschap. Hij kan een aantal van 
mijn vragen beantwoorden. Het wordt een 
telefonisch interview, een wandeling met uitleg ter 
plaatse, op de dijk, zit er aanvankelijk nog niet in 
vanwege coronamaatregelen. Nog net op tijd voor 
de deadline van deze WKD'er krijg ik een 
telefoontje, we kunnen toch nog de situatie live 
bekijken.  
 
We spreken woensdagmiddag 9 september af op de 
parkeerplaats aan de zuidkant van het dorp. Met 
Roald van Gameren en Ellen Schipper, 
communicatieadviseur bij HHNK, lopen we het hele 
dijkje af en nemen uitgebreid mijn vragen door. 
Het is alweer een tijd geleden dat ik me in de materie 
verdiept heb maar gelukkig heb ik de opname van het 
interview nog. Dit stuk is vooral daarop gebaseerd. 
 

 
                                                           Roald & Ellen op de dijk  
 
JB: De onlangs opgeleverde, verhoogde en 
verstevigde dijk bij het geitenweitje ligt een halve 
meter hoger dan de ook recent verhoogde dijk langs 
de zeilvereniging, hoe zit dat? 
 
RvG: De dijk langs het geitenweitje was één van de 
locaties waar snel maatregelen genomen moesten 
worden, daarom hebben we die meteen goed 
aangepakt zodat we weer voor de komende circa 30 
jaar gesteld staan. 
In 2015 hebben we ook het zogenaamde kanteldijkje 
langs de Zeilvereniging verhoogd.  Dit was een 
tijdelijke maatregel en echt een noodingreep omdat 

het dijkje hier op een paar plekken onder NAP lag. 
Deze dijk is heel smal, die moest dus ook verbreed 
worden voor optimale versteviging. Daarom is dat 
dijkje, en dan met name de laagste stukken, voorlopig 
alleen hoog genoeg opgehoogd om het Zaanpeil ook 
bij 50 cm stijging veilig te kunnen keren. Momenteel 
zijn we bezig met het toetsen van de boezemkades in 
ons hele beheergebied. Deze studie is in 2024 
afgerond. Ook de boezemkades rond de Zaan worden 
getoetst,  en dan wordt voor ons duidelijk welke 
stukken nog versterkt moeten worden." 
 
JB: Bij het gemaal ligt de dijk zo laag, daar kan het 
water van de Zaan het binnendijkse water instromen 
en daarmee het hele dorp ten zuiden van het gemaal 
onder water zetten. 
 
RvG: Dat stuk hebben we nog niet aangepakt en dat 
ligt inderdaad nog steeds te laag. Ook hier moeten 
maatregelen genomen worden maar de kerende 
functie van de dijk wordt hier voor een deel door het 
noordelijkste stuk van de Piet Kuiperlaan 
overgenomen, en dat vergt meer tijd in verband met 
overleg met de wegbeheerder en bewoners. Voor nu 
is nog onbekend hoe we dit hoogtetekort gaan 
oplossen. Mogelijk  wordt de weg daar opgehoogd in 
combinatie met het geplande wegonderhoud van de 
wegbeheerder, maar wellicht zijn er andere 
oplossingen om het hoogtetekort op te lossen. Het is 
dus niet zo dat we op deze locatie nu klaar zijn.  Ook 
aan de zuidkant bij Bloemendaal moet de dijk nog 
worden opgehoogd, het gaat hier om een klein stukje.  
Alle kades met hoogtetekorten komen voor nu in een 
risicolijst. Mocht het bij wijze van spreken morgen 
hoog water worden, dan zijn deze locaties bij ons 
bekend en kan snel in geval van nood afdoende veilig 
met zandzakken worden opgehoogd." 
 
JB: Maar hoe zit het dan met het kaartje op jullie site 
waarop te zien is dat binnendijkse ophoging niet meer 
noodzakelijk zou zijn na oplevering van de nieuwe 
gemalen bij Schardam en Monnickendam? 
 
RvG: Dat kaartje ken ik niet. Maar het peil van de hele 
Schermerboezem (dus inclusief de Zaan) wordt onder 
dagelijks peil geregeld door de sluizen bij Den Helder, 
Zaandam en de nieuwe gemalen aan het Markermeer. 
Sinds de inwerkingstelling van die nieuwe gemalen is 
de kans op wateroverlast in de boezem wel verkleind 
maar nog steeds niet uitgesloten. Zeker omdat we 
steeds extremere buien krijgen. Bovendien hebben de 
twee nieuwe gemalen nog een andere belangrijke 
functie. De Schermerboezem kan bij hoog water in 
feite in twee delen worden verdeeld, 
Schermerboezem Laag-Holland en Hoog 
Schermerboezempeil, zeg maar alles aan de westkant 
van de Beemster.  
 
 



Deze delen zijn afzonderlijk van elkaar te regelen met 
compartimenten. Tussen West- en Oostknollendam 
ligt zo'n compartiment, dat staat nu open maar kan bij 
een te hoge stijging van het waterpeil gesloten 
worden. De nieuwe gemalen moeten er vooral voor 
zorgen dat het boezempeil in Laag-Holland, dus het 
deel dichter langs de Markermeerkust, minder 
fluctueert dan in in het westelijke deel van de 
schermboezem. Voorheen was dat tussen 0,5 en 0 
meter onder NAP, zodra de nieuwe gemalen allebei in 
werking zijn fluctueert het Laag-Hollandpeil tussen 0,5 
en 0,2 meter onder NAP.  

 
Boezempeilen in Noord Holland 
 
JB: De opgehoogde dijk is niet overal even breed, en 
dat zou het moeten zijn volgens de info brochure, hoe 
zit dat? 
 
RvG: Het breedste stuk ligt rechtstreeks aan de Zaan, 
het smalste stuk ligt meer in het binnenland en het 
talud aan de waterkant loopt bovendien vlak onder 
water (onder de rietkraag) nog een stuk door, en is 
daardoor stabieler.Het lijkt dus breder bij het 
schapenweidje, maar als je het onderwatertalud van 
de rietkraag in ogenschouw neemt verschilt het profiel 
over het hele traject niet zo veel.. 
 
Voor de aardigheid lopen we het terrein van De Boeier 
nog even op om te zien hoe hoog het land hier ligt. 
Geen dijk nodig in dit oudste deel van het dorp. Het is 
duidelijk zichtbaar waar de naam van ons dorp 
vandaan komt (knol = kleine ronding of verheffing van 
de grond of uitpunt van een dijk). 
De lucht betrekt, we keren om, stappen stevig door en 
op de parkeerplaats aangekomen bedank ik Roald en 
Ellen voor het gesprek terwijl de eerste druppels uit de 
inmiddels loodgrijze lucht vallen.  
 
                                                                  Jaco Bakker 

Het redden van de molenstenen 
 
In de vorige wkd’er werd verslag gedaan van de 
opknapbeurt van het monument de “Kollergang”. Als 
vervolg hierop nu het verhaal over het ontstaan.  
 
Nadat 21 oktober 1993 oliemolen/ fabriek de Vrede 
gesloten werd, ontstond bij Hans Metselaar als zoon van 
een oud Vrede medewerker het plan te proberen deze 
kollergang te kunnen behouden. De kollergang bestaat uit 3 
molenstenen 1 liggend en 2 staand en werd gebruikt bij het 
persen van lijnzaad.  
 
De oliefabriek de Vrede is van oudsher altijd nauw 
betrokken geweest bij ons dorp, leverde materialen en 
arbeid. Ook was er altijd wel iemand bestuurslid van een 
club, de speeltuin, ijsclub of van het Ons Huis. Na overleg 
met de toenmalige eigenaar, Loders Croklaan kwam al snel 
de toestemming de reddingspoging te verwezenlijken en 
wilden zij ook garant staan voor een aanzienlijk bedrag.  
Na een huis aan huis collecte in het dorp en met steun van 
het Gerrit Blauwfonds kon de volgende stap worden 
genomen. Er werden de nodige vergunningen 
aangevraagd. Er moesten 3 palen van 14 meter lengte de 
grond in en er werd een betonnen fundering gestort met 
dank aan het bedrijf van Ko Vork. De Etro knapte de stenen 
die hun terrein lagen op en vervoerde ze naar het 
plantsoen. Vervolgens werden ze door een grote kraan van 
Hoogwoudt op de fundering geplaatst.  
 
Op 15 april 1995 werd het monument door de dorpsjeugd 
feestelijk onthuld en staat nu al 25 jaar in ons dorp. Als 
dank voor zijn initiatief en werk heeft Hans Metselaar een 
miniatuur gekregen (zie foto).  

Het miniatuur is gemaakt op de keramiek club door 
Charlotte Guttenberg.  
 
Historisch Genootschap Wormerveer, werkgroep heden en verleden 
Westknollendam. Yola van Splunteren 
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Heerlijk lunchen of 
dineren in 
The Old Rooster 
Een unieke eetgelegenheid. 
Op een prachtige plek in 
West Knollendam ligt ons 
eetcafé The Old Rooster. Wij 
bieden in een rustige sfeer 
de gelegenheid voor een 
gevarieerde lunch of diner.

Westknollendam 64  West-Knollendam
075-7721675  INFO@THEOLDROOSTER.NL

THEOLDROOSTER.NL

Showroom: 
Eendrachtstraat 8 Wormer  

075 657 1310

TEGELS & TEGELZETTERS

LARS BOOT
woning- en projectstoffering

West Knollendam
Email: p.pruim3@kpnplanet.nl
Mobiel: 06 22 50 53 36

West Knollendam • p.pruim3@kpnplanet.nl • 06 22 50 53 36

Zaanbocht 
Apotheek

Zaanweg 112, 1521 DR Wormerveer

SAENK ANTER  WORMERVEER
SINDS
1 9 6 9

Huur Mobiel Sanitair zonder zorgen!

Vaartdijk 1 • 1521 HR Wormerveer
075 657 37 50 • info@tbpbouw.nl

TBP BOUW BV

BeyHans Fruit Werelds Fruit

O N Z E  S P O N S O R E N


