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Wat een rare tijden maken
we mee. In het begin denk
je, het zal wel loslopen,
maar langzamerhand merk
je dat het toch wel serieus is
allemaal. Ging ik vorige
week nog naar mijn werk,
om vanuit school mijn
leerlingen digitaal te
bedienen, is die maatregel
ook alweer verscherpt en
moet ook ik vanuit huis
werken. Nu maar op
vertrouwen dat mijn
leerlingen dit ook allemaal
heel serieus oppakken en
braaf hun huiswerk voor de
komende drie weken maken.
Op het moment dat ik dit
schrijf zitten we in de
tweede week van
quarantaine en hebben we
er nog bijna twee voor de
boeg, maar zoals het er nu
uitziet zou die periode wel
eens veel langer kunnen
gaan duren. Hoe gaat het
met u in het dorp? Lukt het
allemaal met boodschappen
doen? Contacten met
vrienden en familie, hoe
verloopt dat? Maakt u zich
zorgen? Dagelijks worden
we geconfronteerd met
afgelaste bijeenkomsten,
gecancelde weekenden,
vakanties en andere reisjes.
De ene teleurstelling volgt
op de andere. Heel veel
bedrijven, vooral de kleinere
komen in ernstige financiële
problemen.
En dan heb ik het nog niet
eens gehad over die vele
mensen die ernstig ziek zijn.
Maar ondanks alle nare
dingen zie ik ook veel
positiefs. Gezinnen die
samen dingen doen, vaders
en moeders die noodgedwongen thuis zitten en
zo veel meer tijd aan elkaar
en aan hun kinderen kunnen
besteden. Ik zie collega’s van mij die via de computer online les aan het geven zijn. In twee dagen hebben zij zich dat eigen gemaakt
en vol enthousiasme zijn ze vorige week donderdag van start gegaan. Op internet en televisie zie je wel meer voorbeelden van de
vindingrijkheid van mensen. Ook veel grappige filmpjes, want er moet wel gelachen blijven worden. Het zou een fantastisch sport
en evenementenjaar worden, maar helaas geen songfestival, EK voetbal, Olympische Spelen, Formule1 op Zandvoort, maar gelukkig
wél de WKD’er.
Anita Wolvers
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AL 27 JAAR "KNOLLINAIR"
Het kookclubje van dorpelingen Piet, Eg, Henny en Henk met als insteek koken
vanuit het verse product. Pakjes en zakjes zijn uit den boze. In februari was het
weer zover en moest Piet het menu en de receptuur bepalen. Het werd
"Chinees" , maar dan wel op de manier waarop het in een echt Chinees
restaurant wordt bereid. Een zeer eigen manier van koken. Alle ingrediënten
goed voorbereiden in de juiste hoeveelheden en structuren. Veel voorwerk dus
en voor de inkoop (waslijst) kan je beslist niet om de Toko heen. Best leuk en
leerzaam al die specifieke producten. Er is gebruik gemaakt van de receptuur
van een ervaren Chinese kokkin. Alle gangen worden eigenlijk a la minute
afgemaakt en geserveerd. Je kent het wel bij de "Chinees", je hoeft nooit lang te
wachten, het staat zo voor je neus. Aldus snel op hoog vuur wokken in de juiste
timing en volgorde…een uitdaging! Het Menu: *Mini Loempia's met zoete Chili
*Haaienvinnensoep *Krokante Runderreepjes met Nasi Goreng *Vogelnestje
Groentes, Shiitake en Gamba's *IJs van geroosterd Sesamzaad met
Espressogelei
Alle gangen werden zoals dat heet begeleid door een lekkere Canadese
Gewurztraminer. Na het diner ontbraken de gelukskoekjes natuurlijk niet bij de
koffie.
Haaienvinnensoep
Maak ook eens haaienvinnensoep, best simpel en geinig.
Recept: maak een krachtige bouillon van 2 kippenbouten, 1 prei, 1 steranijs, 1 gesneden ui en 20 gr gember in stukjes. Zeef de
bouillon. Giet 400 ml in een wok, laat koken en breng op smaak met 1 tl zout, 1/2 tl peper, 1/2 tl ve-tsin, 1 tl suiker bind de soep
met wat aardappelmeel. Roer met een garde en giet er voorzichtig 1 eiwit in.(worden snippertjes) garneer met sliertjes
beenham.
Kijk op YouTube: Tijgerkop / Haaienvinnensoep
Piet van Splunteren

Ochtend in maart
Het is prachtig weer: de zon schijnt, maar er staat een frisse oostenwind. Toch is het prettig om in
deze tijden met onheilstijdingen rond het Coronavirus onbezorgd op je fiets te kunnen stappen om
met je hond een tochtje door de Starnmeer te kunnen maken. Je komt bijna niemand tegen en als
er al een ander verschijnt, zit die meestal in een auto en moet je soms oppassen niet in de berm
gereden te worden. Gelukkig zijn er ook auto’s die bij het zien van ons hun snelheid aanpassen.
Er is alle tijd om rustig rond te kijken en te genieten van de groene polder aan je linkerhand en het
“oude land” aan de overzijde van de vaart. Aan beide kanten zie je heel veel ganzen en aan de
Jisper kant zitten deze ochtend veel rotganzen in een weiland. In een ander perceel zitten de
welbekende grauwe ganzen gras te vreten. Een boer in rode overall loopt het weiland in en de
ganzen vliegen de lucht in, formeren zich in een grote groep en ik zie ze verder het veld in trekken.
Vast op zoek naar een ander weiland om daar het gras te verorberen. Na een sanitaire stop van
m’n hond Floris fiets ik weer verder. Groet gewoontegetrouw de boer en boerin die net aan hun
ochtendkoffie zijn begonnen. Het dagelijkse handopsteken is al een gewoonte geworden. In het
weiland tussen deze boerderij en de volgende huppelen zomers een aantal hazen. Ik heb ze daar
nu nog niet gezien en speur er wel naar. Ook m’n hond heeft nog niets gezien. Als hij hazen ziet of
ruikt, reageert hij meestal eerder dan ik: hij stopt, gaat zitten en kijkt gebiologeerd naar de hazen..
Je moet dan weer flink op de trappers staan om hem weer mee te krijgen . Vandaag dus geen
hazen. Wel zie ik een paartje bergeenden met hun karakteristieke koppen met rode snavels. In de
volgende sloot zie ik ook een paar stelletjes krakeenden. Kleiner dan de wilde eenden en met een
lichtbruine kleur en een zwarte vlek aan de achterkant. Dan komt een verrassing: ik een zie een
kleine eend met een zilverachtige bovenkant en een witte streep aan de bovenkant van de kop.
Thuis ontdek ik dat dit een zomertaling is. Heb ik in al die jaren nog nooit gezien. Leuk!
Een mooi moment om te keren, want bij de volgende boerderij lopen twee honden los, waarvan er
één gevaarlijk uitziet en woest reageert. Een draad over de grond bij de poort moet hem
tegenhouden, maar geeft mij toch onvoldoende vertrouwen. Op de terugweg zie ik in de sloten aan
de overkant weer groepen smienten, die bij het zien van de hond onrustig hun “pieuw” geluid laten
horen. Ze zullen straks als het warmer wordt wel verder trekken. Weer bij de Zaan gekomen, ligt
ons dorp er vredig bij. Tussen het riet bloeien de eerste dotters met hun felgele bloemen.
Op het weiland in de polder is net een groep wulpen neergestreken. Er is zoveel te zien en wat een
geluk dat het zo vlakbij is. De brug over en op naar de koffie.
De baggermachine gaat ondertussen door met het scheppen van slib uit de Zaan. Heel wat anders.
Jaap van Leverink

Later kwam die kleuterschool achter de
speeltuin waar nu het Dorpshuis is. De
lagere school, met meester van Vuren en juf
van Vuren, heette toen al de Theo Thijssen,
en zat in het gebouw dat later het oude Ons
Huis is geworden, waar de speeltuin nu is.
In het begin had je een juf die noemden we
juf Tulband, altijd in het zwart gekleed met
een zwarte tulband op haar hoofd, een
strenge juf die weer of geen weer helemaal
uit Wormerveer ofzo kwam lopen. Er waren
6 klassen, 3 in het ene lokaal en 3 in het
andere, de klassen zaten behoorlijk vol. Ook
kinderen uit Oostknollendam, die werden
met een roeibootje overgezet."

Uitgelicht met Piet Kok
Op een gure winteravond, de wind giert door
de kieren en slagregens slaan tegen de
ruiten, wordt er op de keukendeur gebonsd.
Door het beslagen raam zie ik het
vriendelijke baardige gezicht van Piet Kok
opdoemen. Eenmaal binnen overhandigt hij
me een mapje. In dat mapje een kostbare
inhoud, als extraatje bij het interview dat
Anita en ik de avond daarvoor met hem
hadden: een motorblad uit 1978 met daarin
een advertentie en een foto. De foto is van
een Kawasaki Z 1000, niet zijn eigen motor
maar wel het merk en type motor waar hij
toen op reed. Links daarvan een
advertentie:

Dat meisje was Eef, nu al jaren zijn vrouw.
Hiermee bevestigt hij wat we inmiddels al
wisten, zijn hart ligt A bij zijn motor en B bij
zijn Eef. Of andersom.
Piet is één van de oudste oorspronkelijke
Westknollendammers. Geboren in '48 in het
huis tegenover de bakker, "Waar Jacques
en de dochter van Loes Al nu wonen, met
die dalmatiër. Melkboer De Boorder zat een
eindje verderop vlak voor je het paadje
ingaat naar rechts bij het Zwaantje, naast
Wil Lubbers. En er waren twee kruideniers.
We woonden naast kruidenier Knap, waar
Agnes van Laar later woonde, en aan de
overkant zat nog een kruidenier, Sloten.”
De vroegste herinneringen beginnen bij de
kleuterschool. "Die was in de pastorie dacht
ik, met juf Bruin, de moeder van Reny Boot.

Zelf liet Piet zich destijds ook wel eens
overzetten met de roeiboot naar de
overkant, op bezoek naar kennissen in
Oostknollendam. Ook waar nu de
Beatrixbrug (inmiddels Amaliabrug) ligt kon
je alleen met de veerboot naar de overkant,
naar de Starnmeer. Het bouwen van de brug
kan Piet zich nog goed herinneren, want:
"Mijn zwager werkte aan die brug hè, die
waren bij ons in de kost en toen is-ie met
m'n zuster gegaan, Ada."
Piet kan zich de introductie van een nieuw
fenomeen nog goed herinneren.
"Woensdagmiddag gingen de kinderen altijd
naar Dekker (waar Anita nu woont) want dat
was één van de eerste
Westknollendammers met een televisie.
Daar stond dan altijd een blikkie waar je een
bijdrage in kon doen, dat werd dan besteed
aan een goed doe."
Na de lagere school ging Piet naar de
Technische School aan de Fortuinlaan in
Krommenie. Vier dagen werken en één dag
school. Hij werkte toen een jaar of vijf bij
aannemer de Goede. Later, vanaf 1966,
ging hij met de brommer naar Krommenie
en werd daar met een Volkswagenbus
opgehaald. Piet ging dan met een
onderaannemer in de nieuwbouwwijken
Heiloo-West en -Oost en in Egmond aan
Zee aan het werk, er was veel werk destijds
in de nieuwbouw. Ook jarenlang in Hoorn.
Maar uitgaan hoorde er ook bij:
"Toen ik 16 was gingen we vaak naar de
Koog, Zaandijk, de Lindenboomschool, daar
waren toen feesten. Later kwam dan de
Oasebar in Krommenie, de Waakzaamheid
en zuks, het Witte Huissie wel eens... Toen
ik 22 was woonde ik in Wormerveer in de
Tuinstraat en daar woonde Hans Langelaar
en daarmee ging ik ook naar Matje. Verder
natuurlijk naar de kermis in De Rijp en
Zuidschermer en zo. Je kon toen nog met
de brommer naar De Rijp over de oude dijk
vanaf Graftdijk voordat die door de N244
afgesneden was."
Kermis was er natuurlijk ook in ons eigen
dorp, "Ja, dat was wel leuk natuurlijk.

Vroeger toen ik tien was, ik noem maar wat,
toen was die kermis in de straat waar ik
woonde, voor de deur, zo naar het Zwaantje
toe, daar stonden een paar tentjes, en het
grote feest was altijd in het Zwaantje, want
die hadden een draaiorgel en weet ik veel
allemaal. Dat was het wel haha!"
Sinds '71 woonde Piet in Wormerveer maar
dat zou niet lang zo blijven. Juli 1978 las hij
in het blad Motor de eerdergenoemde
contactadvertentie van ene Eef. Eef kwam
uit Westzaan. Eef had een zuster en een
zwager met een motor en zelf wilde ze ook
wel op een motor op vakantie maar ze had
geen motorrijbewijs. Ze plaatste daarom op
advies van een zwager een
contactadvertentie, reacties naar het adres
van haar zwager want "je weet niet wat voor
malloten er aan je deur komen!"
Piet was van alle respondenten het zuinigst
met informatie, "Ik wist alleen dat hij Piet
Kok heette, dat hij op vakantie ging en dat
hij na de vakantie wel contact zou zoeken,
nou, dat was het." Eef, 19 jaar, had in de
advertentie in het motorblad gezet, tot 26
jaar, Piet was al 30 jaar, daar kwam ze pas
achter toen ze die afspraak had gemaakt,
maar het klikte snel. Ze gingen veel eropuit.
Eerst ging Eef achterop, maar al gauw reed
ze zelf motor. Het beviel zo goed dat ze in
'79 meteen maar gingen samenwonen en
het huis in Molletjesveer kochten waar ze nu
nog steeds wonen. In '87 zijn ze getrouwd.
Later toen de kinderen kwamen, Paul (nu
32), Sjors (23) en Bas (21), namen ze die
niet mee op hun motorreisjes. Die rijden ook
geen van allen motor, ze hebben er niks
mee.
Samen rijden ze nog steeds wel maar niet
meer zo vaak als vroeger. Twee jaar
geleden nog de Napoleonroute gereden.
Tentje opgeladen en de hele troep op de
motor, 's nachts tevoren toch maar alles er
af, veel te zwaar. Het werden hotelletjes.
Regelmatig stapt Piet nog op de motor om
klompen te halen in Kolderveen bij Meppel,
op de markt, gewoon omdat dat een mooie
aanleiding is voor een motorrit. En vanwege
de klompen zelf natuurlijk, daar loopt Piet
altijd op. "Behalve toen ik in Wormerveer
woonde, daar liep je op schoenen".
Toen ze dat huis (bouwjaar rond 1934) in '79
kochten konden ze er wel meteen in maar
moest er toch wel wat gebeuren, dak
vernieuwd, bovenverdieping verhoogd,
schuine kap vervangen door rechte wand,
vloeren vervangen, nieuwe voorgevel,
nieuwe fundering. Dat deed-ie allemaal zelf.
Gelukkig hoeft Piet bij zijn eigen kinderen
niet te klussen want die wonen nog thuis.

Vervolg uitgelicht Piet Kok

Kerstkoor Luchtalarm

In het begin keken ze uit op het
paardenweiland van Jaap Prins, maar na
een jaar of acht begonnen ze het hier vol te
bouwen met de industrie (het
bedrijventerrein).
De enige boerderij is nu de voormalige
woning van Crok. "Je had er toen nog
eentje van Loodsma aan het dijkie daar, dat
zijn nu 2 woninkjes geworden, en van Jaap
Prins, dat was vroeger van Wouda, die had
koeien."
Wat mis je in het dorp?
"Voor die jongere gasten, die hebben niks,
een plaats waar ze terecht kunnen. Vroeger
had je jongerengebouw Het Anker, een
houten gebouwtje, stond in wat toen nog
een zijpaadje was van de Bakkersstraat,
naar het Bakkerseiland, daar had je drie
woningen en dan een bruggetje over het
water, en daar overheen stond je vrijwel
recht voor het houten gebouwtje van Het
Anker. Het had iets te maken met de kerk.
Het Bakkerseiland was toen nog lang niet
volgebouwd.”
Maar zelf was hij er al te oud voor toen het
Anker er kwam. Eigenlijk was er in zijn
eigen tijd voor de jeugd dus ook niks. "Maar
nu, die jongens staan nu altijd maar op het
industrieterrein te hangen. Dus stuur die
voetballers van Blauw Geel maar naar
Wormerveer, en maak daar een leuk parkje,
en dat gebouw kan mooi voor de jongeren
gebruikt worden. Maar goed ik heb niks met
voetballen, dus dat praat makkelijk
natuurlijk."

Traditiegetrouw trok Luchtalarm op kerstavond weer stemmig gekleed door het
dorp. De weersomstandigheden waren redelijk. Werden we in vorige jaren nog
wel eens verrast met kou, sneeuw en harde wind, dit jaar hadden we te maken
met een verlengde herfst.
Vanaf oktober kwamen we om de twee weken bij elkaar om onder leiding van Jaco het
repertoire door te nemen. Elk jaar valt er wel een nummer af en komt er een bij. Dit jaar
werd het koor versterkt met drie nieuwe leden: Tineke, Afra en Frank kwamen er al snel
in en zongen een stevig partijtje mee.
Rond zeven uur vertrokken we uit het dorpshuis nadat iedereen zich in het juiste tenue
gehuld had. Altijd leuk natuurlijk zo’n verkleedpartij, waarbij haakjes en bandjes niet
altijd vast te maken zijn of hoeden te klein zijn, zodat het risico van een windvlaag wel
heel groot wordt.
Met begeleiding van een schoolbel trokken we het dorp in. We stopten op zes plekken
waar we met een vuurtje , onder een overkapping of bij een stalletje hartelijk
ontvangen werden. Zo’n gezellige ontvangst stond borg voor een goed optreden.(Al
zeg ik het zelf) Naast de bekende en wat minder bekende kerstliedjes en een heuse
canon, waarbij het goed eindigen altijd weer een uitdaging is, besloten we ons
optreden weer met het door Jaco aangepast lied van Drs. P. “Ons dorp”. Dat lied kon
nog wel eens uitgroeien tot het volkslied van Wkd. Na de vlag dan ook een volkslied,
het kan niet op!
Bij elke stop waren er goede voorbereidingen getroffen: de drankjes en de hapjes
waren zeer welkom bij het koor, dat stimuleert ons toch wel heel erg. Na de laatste
stop wandelden we voldaan naar het dorpshuis waar we onze rondgang onder het
genot van een laatste drankje konden bespreken. Iedereen hartelijk dank voor alle
acties en tot volgend jaar. Het is en blijft tenslotte een gezellig dorpsgebeuren.
Jaap van Leverink

Tot slot maken we nog een foto van Piet,
die tevreden in de camera kijkt, de enorme
lijst vol foto's uit zijn leven en dat van zijn
gezin nadrukkelijk op de achtergrond.
Jaco Bakker

Foto: Willy Lubbers
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Zoals jullie weten is ons land in de ban van het Coronavirus.
Wij hebben ook besloten om alle activiteiten in de Noorddam
t/m 1

juni te annuleren.
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De gevolgen van dit alles is moeilijk te overzien maar dat
het een impact heeft voor ons dagelijks leven is wel duidelijk.
De Noorddam is voor vele bewoners
een vertrouwde plek waar zij wekelijks langs komen voor hun activiteit
en daardoor het sociale contact met
de buurt houden.
Een overbodige vraag is om juist nu
even wat vaker belangstelling te
tonen voor elkaar; klop even op het
raam en vraag hoe het gaat ? of bel
even om te vragen of er boodschappen gedaan moeten worden.
Probeer met gezond verstand de dingen te doen die we altijd al deden.
Wat dit gaat betekenen voor de
invulling van ons seizoen is erg
onduidelijk; wat gaat er wel door en

wat niet, schuiven we alles op, gaat
het seizoen langer duren…. allemaal
vragen waar wij op dit moment geen
antwoord op kunnen geven.
Wij volgen de ontwikkelingen en
adviezen van o.a het RIVM.
Als er veranderingen ontstaan over
het dicht houden van ons Dorpshuis
dan zullen wij u informeren via de
App, facebook en website.
Het bestuur van Stichting Dorpshuis
De Noorddam
Sonja, Saskia, Sandra, Beyhan,
Karin, Willy, Corry en Wim

De WKD vlag
Ja hoor hij is er weer. 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.

Schrijf je weer in voor de
gezellige

Pub Quiz

van West knollendam
kom met je team van
De grote
100 cm x 150 cm
vrienden/buren/collega’s
kost € 30,mee doen.
En de klein
70 cm x16
100
cm
zaterdag
mei
20:00
kost € 18,Er is een
beperkte hoeveelheid
evenementen@denoorddam.nl
dus wacht niet te lang want
dan zijn ze weer op.

Vacature!
Wij, Wim en Corry Hogenhuis
gaan na 2 jaar stoppen met onze
bestuursfuncties en daarmee ook
met de coördinatie van de bardiensten. Wij willen het stokje graag
doorgeven aan twee enthousiate
personen die het leuk vinden om
in samenwerking met een groep
gedreven vrijwilligers en het
bestuur leuke evenementen te organiseren.

Wat houd het in

1.	Je bent verantwoordelijk voor de
seizoenschema’s van de de vaste
club avonden.
2.	Je bent nauw betrokken bij de
organisatie en uitvoering van de
evenementen en werkt hiermee
samen met de vrijwilligers maar
ook met opdrachtgevers
3.	Je onderhoud contact met het
overige bestuur. En draagt
daaraan verantwoording af.
Ben je enthousiast geworden?
Neem dan contact op met Wim of
Corry of via info@denoorddam.nl
om in een gezamelijk gesprek het
een en ander toe te lichten.
Wim en Corry

Za: 27 juni

Klusochtend in het Dorpshuis 9.00 uur

Di: 30 juni

DB vergadering van het
Dorpshuis

19.30 uur

ZOMERSTOP is van 4 juli t/m 16 aug.

NAVIRUS
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T I.V.M. CO
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Jaarlijkse AED en reanimatie avond

De jaarlijkse reanimatie trainingsavond zou in
april plaats gaan vinden. Maar ook hierin speelt
het Corona virus een rol. Alle trainingen zijn
voor het voorjaar afgelast.
Er zal gekeken worden naar een trainingsdatum
in het najaar. Wordt vervolgt
Corry Hogenhuis

Willy Lubbers’

Dit keer wat krantenknipsels uit de oude doos:
Foto 1: 1957:
Foto 2: 2008:
Foto 3: 2002:
Foto 4: 2012:
Foto 5: 2011:

De speeltuin krijgt een aantal nieuwe toestellen. Gemaakt in
hun vrije jd door een aantal dorpsbewoners
De bekendste postbode van Westknollendam O o Winkelaar
neemt afscheid met een recep e in de NOORDDAM
Het brandweerkorps van Westknollendam wordt opgeheven
en zij sluiten aan bij de brandweer te Wormerveer
De oprichtsters in 2009 van de WKD-er Kiek en Corry
Filmster Merel Boot uit Westknollendam in den dop

Nieuws OBS Theo Thijssen

Schooltuinen
De afgelopen weken was het dan zover. Er werd
gestart met het saneren van de schooltuinen door
de firma Meijns. Eerst zijn alle bomen, onkruid en
afval van de tuinen verwijderd en verder is er zo’n
100 kuub schone grond gestort en geëgaliseerd.
De schooltuinen zagen er gelijk een stuk beter uit. Er
is tevens een hek om de schooltuinen neergezet met
een nieuwe poort. En vlak voor de vakantie is er een
mooi terras met schuurtje geplaatst, waar de spullen
in opgeslagen kunnen worden. Daarbij is gelijk een
pergola geplaatst met druiven en een aantal struiken.
Met de cadeaubon van het bestuur van Zaan Primair
voor het 135 jarig bestaan zijn twee nieuwe
picknickbanken aangeschaft en komt er nog een
bijenhotel voor wilde bijen.
De komende periode hopen wij de schooltuinen verder
in te richten, zodat de leerlingen voor de
zomervakantie kunnen gaan starten.
Wij zijn hier als school erg blij mee en hopen de
volgende keer in de WKD-er al de eerste
ontwikkelingen daarvan te kunnen melden.
Tevens zal er dan een datum komen voor een officiële
opening van de schooltuinen van de Theo Thijssen.

Foto: Rick Stadt: de schooltuin aan het Amfibieplein

ONZE SPONSOREN

EBRO VALVES BV

U kunt ook
adverteren in de
WKDer

Ronde Tocht 9 • 1507 CC Zaandam
075 61 27 87 8 • info@ebrovalves.nl

Kraakhelder zaken doen!

Zuideinde 50 Koog aan de Zaan

Uw professionele schoonmaakpartner voor:

•Theater •Bioscopen •Kantoren •Winkelcentra
•Grootwinkelbedrijven...
Impula 109/111 1448 WL Purmerend
t. 0299 643 328 www.hso-schoonmaak.nl

Roode Wildemanweg 47 Wormerveer • envastgoedadvies.nl

In memoriam: Guda Crok
De redactie ontving het verdrietige bericht, dat
onze dorpsgenoot Guda Crok op 15 maart is
overleden. Ze was al enige tijd ziek en helaas
heeft ze haar ziekte niet kunnen overwinnen.
Guda is 59 jaar geworden. Ze was vele jaren
actief voor ons Dorpshuis De Noorddam. Zo
heeft zij vele jaren schoongemaakt en regelde zij
ook de coördinatie hiervan.
De redactie wenst Jeroen en beide zonen Joris
en Daan met hun familie veel sterkte toe voor de
komende tijd.

COLOFON
Redactie
Anita Wolvers
Wanda Kleiss
Jaco Bakker
Fotografie
Kitty van Vlaanderen
Inleveren kopij
dewkder@hotmail.com
Financiële administratie
Saskia Baltus
Eindcorrectie
Anita Wolvers
Opmaak
Ivar Bron
Rick Stadt
Druk
De Noorddam / Zaansprint

...Commissaris Vredenhof raakt verzeild in een tv-studio
waar een tv serie wordt opgenomen die gebaseerd is op
haar eigen carrière. Dat er plotseling doden vallen kan
geen toeval zijn…
het aantal verdachten neemt af als de stapel lijken steeds
groter wordt. Maar commissaris Vredenhof heeft op alle
vragen een antwoord..

Vanwege de tijdelijke sluiting van het dorpshuis
konden de voorstellingen in maart helaas niet
doorgaan. TOP gaat haar uiterste best doen om de
voorstelling in november dit jaar (onder voorbehoud)
alsnog op de planken te krijgen.
--> Houd de publicaties van TOP & Dorpshuis de
Noorddam in de gaten.

ONZE SPONSOREN

TEGELS & TEGELZETTERS

Showroom:
Eendrachtstraat 8 Wormer
075 657 1310

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
07 5 -7 7 2 1 6 7 5 INFO@THEOLDROOSTER . NL
THEOLDROOSTER . NL

BeyHans Fruit Werelds Fruit

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

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

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

woning- en projectstoffering

Huur Mobiel Sanitair zonder zorgen!

Zaanbocht
Apotheek
Zaanweg 112, 1521 DR Wormerveer
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