Voor & Woord
Het najaar schijnt een beetje het
gedrag van de zomer te willen
verbeteren. Zouden we ons
mogen verheugen op een echte
Indian Summer? Dat zou niet
verkeerd zijn. Heerlijk in de
najaarszon, genietend in de tuin
met een verse editie van de
WKD’er in je handen.
Er staat weer voldoende nieuws in.
Wat zijn we toch een nijver en druk
volkje en wat hebben sommigen in
het dorp toch leuke initiatieven.
Jonge ondernemers, nieuwe
bewoners en oude sportievelingen
die allemaal met nieuwe ideeën
komen. Je kunt het allemaal in de
krant lezen.
Het dorpshuis is weer geopend en
langzaam komen de verschillende
activiteiten weer op gang. Laten we
hopen dat we die vervelende en
verwarrende tijd nu achter ons
kunnen laten. Het heeft lang
genoeg geduurd en de maatregelen
waren lang niet altijd logisch.
Zoals je in de vorige krant hebt
kunnen lezen is dit de eerste krant
zonder de bijdrage van Jaco
Bakker. Zijn allerlaatste artikel als
redactielid van de WKD’er stond in
de vorige editie. In dat artikel
schreef hij dat ondergetekende het
stokje toentertijd overnam van Kiek
en Corry. Dat deed ik natuurlijk niet
alleen. Dat had ik in mijn eentje ook
nooit gekund. Ik heb dat samen met
Saskia Baltus gedaan en we
hebben vijf jaar lang met zijn
tweeën de krant gemaakt. Saskia
werkt nog steeds op de achtergrond
mee als financiële kracht. Dat wilde
ik toch maar even gezegd hebben.
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Jong ondernemerschap in ons dorp
Als redactie waren we al langer van plan om onze adverteerders eens in de spotlights
te zetten. Wellicht is het jullie opgevallen dat in de vorige Wkd ’er een nieuwe
advertentie stond en wel van de jongste ondernemer van ons dorp!
Dat was voor de redactie een goede reden om de start-ups Lotte Dekker en haar
compagnon Lisanne Outshoorn als eerste te vragen voor een interview over hun
ondernemerschap.
Lotte woont in ons dorp in de ‘oude’ school
Maar nu kunnen ze dan terecht trots zijn op
en Lisanne woont in Wormerveer. Richard
het resultaat. Op tafel ligt een stapel fraai
en Jamie-Lee zijn mede- compagnons,
uitgevoerde telefoonhoesjes in allerlei
maar niet aanwezig bij dit gesprek. Met z’n
kleuren, in uiteraard ook een mooie
vieren zijn ze drie jaar geleden gestart met
composteerbare verpakking. Het product
de opleiding bedrijfseconomie aan de
voldoet volledig aan alle criteria voor
Hogeschool van Amsterdam. Van
duurzaamheid en is inclusief verpakking
klasgenoten werden ze al gauw vrienden en volledig afbreekbaar.
bovendien bleek dat ze ook goed met
Vooraf aan het eindresultaat ging vooral
elkaar konden samenwerken. Toen ze voor
veel tijd zitten in het vergaren van kennis
hun opleiding dus een minor moesten
over het te ontwikkelen product, het
kiezen, waren ze het er al snel over eens
benaderen van leveranciers en webshops in
om met z’n vieren een minor
zowel Nederland als België en de contacten
ondernemerschap te gaan doen met als
met experts en microbiologen over de juiste
doel hun eigen duurzame onderneming te
grondstoffen, want het moest volledig
starten. Ook waren ze het er meteen over
beantwoorden aan de doelstelling
eens dat ze als het om duurzaamheid ging
duurzaamheid en composteerbaarheid. Zo
het liefst iets in de wereld van de
waren er ook aanbieders, die zeiden de
elektronica, telefoons, laptops en
hoesjes van tarwestro te kunnen maken,
accessoires zouden willen doen. Het werd
maar bij de testen bleek dat ze daar dan
uiteindelijk de accessoire lijn LEAFF voor
ook nog voor de helft plastic in verwerkten.
telefoonhoesjes met mogelijk in de
Die vielen dus meteen af, want het viertal
toekomst een uitbreiding naar hoezen voor
wilde een volledig afbreekbaar product. Na
laptops, AirPods en horlogebandjes.
het nodige speurwerk bleek suikerriet de
Het hele proces van plannen maken,
juiste grondstof te zijn en kwamen ze uit bij
onderzoek doen en uiteindelijk de verkoop
een leverancier in China.
realiseren heeft zo’n vijf maanden geduurd.
lees verder op de volgende pagina -->

Verder staan wij als redactie nog
steeds open voor allerlei suggesties
voor nieuwe artikelen, ingezonden
stukken, recepten, interessante
mensen die je in “Uitgelicht”
geïnterviewd zou willen zien. Wij
vinden het leuk om deze krant te
maken en het is ook altijd weer een
uitdaging om hem helemaal te
vullen. Een beetje hulp nemen wij
dankbaar aan. Al uw stukjes en
ideeën kunnen naar het bekende
adres: dewkder@hotmail.com
Anita Wolvers

Lotte & Lisanne

Toneelvereniging T.O.P. is na een lange
periode van stilte gelukkig weer van
start gegaan.
Op donderdagavond repeteren we weer in
het dorpshuis en beginnen we om 19.30
uur gezellig met een praatje onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Om 20.00 uur starten we met de repetitie
tot 22.00 uur.
Maar onze toneelvereniging zoekt wel
nieuwe spelende leden en mensen voor
de decorbouw die voor de uitvoeringen dan
het decor kunnen bouwen.
Kom gerust eens langs op de donderdagavond.
U kunt ook altijd even bellen voor meer info
met: Willy Lubbers, tel: 075 - 6285860 /
06 43522929
Onze uitvoeringen zijn:
vr: 18, za: 19, en zo: 20 maart 2022
T.O.P. Brengt dit keer 4 eenakters op het
toneel
Blijf ons volgen in de WKD’er voor verdere
info

..Vervolg jonge ondernemers
Helaas kon het niet dichterbij gemaakt worden, want dat zou
het duurzaamheidsverhaal nog beter maken, maar dat is
wellicht iets voor de toekomst. Uiteindelijk verliep het contact
met China naar tevredenheid. Het tijd- en cultuurverschil
maakte het af en toe wel lastig en ook de communicatie
vroeg de nodige aandacht. Die verliep in het Engels en dat
was gelukkig voor Lotte geen probleem, maar alles moest
wel zorgvuldig gedaan worden, want China is niet om het
hoekje van de deur. Verder was de tijdsdruk vanuit de
opleiding ook nog wel een factor. Er werd vanuit school sterk
op aangedrongen om zo snel mogelijk tot levering te komen
en online te gaan, want anders zouden ze punten in de
beoordeling missen. Gelukkig is het allemaal binnen de tijd
gelukt en helemaal goed gekomen. Op alle onderdelen
scoorde het viertal een cijfer 8 en ze waren daar uiteraard
superblij mee. Ook het leerproces heeft ze naar eigen
zeggen veel opgeleverd. Ze kijken terug op een fijne
samenwerking. Lotte zorgde vooral voor de communicatie,
maar het meeste werk hebben ze met z’n vieren gedaan met
als resultaat een mooi product, een aansprekend logo, mooie
website, goede beoordeling, rijke ervaring en ……… al een
klantenkring. Een ontwikkeling die ze zelf heeft verbaasd.
Daar is wel wat acquisitiewerk aan voorafgegaan, maar dat
is ‘all-in the game’. Bovendien maken ze het duurzame
verhaal compleet door per verkocht product een donatie te
doen aan het WNF en ook vermelden ze duurzame tips op
hun website voor het recyclen van oude (plastic) hoesjes. De
hoesjes van LEAFF liggen in winkels in Amsterdam en
worden aangeboden via duurzame webshops en zijn te koop
via hun eigen webshop.
Het viertal heeft nog zeker (duurzame) ambities voor de
toekomst en hopen dit jaar af te studeren. Kortom ze doen
hun slogan zeker eer aan: ‘WE BELEAFF’. De redactie
wenst ze heel veel succes!
Wanda Kleiss

LUCHTALARM
Binnenkort starten de repetities weer van het kerstkoor
Luchtalarm. Voor de nieuwkomers in het dorp: Het is
een koor dat maar één keer per jaar optreedt en wel
op kerstavond. Zij gaan dan in Dickenskledij door het
dorp, voorafgegaan door een luide bel en worden dan
op verschillende vaste punten in het dorp onthaald.

*
Ieder jaar kijken de dorpelingen hier weer naar uit.
Sommige bewoners sloven zich ontzettend uit met
hapjes en drankjes om er maar voor te zorgen dat de
kelen goed gesmeerd blijven. Ook de vuurkorven zijn
aangestoken, want het kan behoorlijk koud zijn op
kerstavond. Dit jaar is het koor van plan om ook de
nieuwe bewoners op het Brokkingterrein toe te zingen
en een fijne kerst toe te wensen.

*
Het koor wordt ook dit jaar weer geleid door Jaco
Bakker, onze dorpsmuzikant, die het geheel begeleidt
op gitaar en viool. Ook het dorpslied dat enkele jaren
geleden is toegevoegd aan het repertoire zal dan weer
meerstemmig klinken.

*
De repetities gaan plaatsvinden op woensdagavond,
een keer per twee weken. De vaste koorleden krijgen
bericht via de mail.

*
Het koor is nog op zoek naar nieuwe leden, vooral
mannen mogen zich aanmelden. Lijkt het u leuk om
mee te doen met dit bijzondere evenement, bel even,
of stuur een appje naar Wanda (06 10 30 39 38) of
Anita (06 444 522 97)

Willy Lubbers’

Zonnebloemen
Vorig jaar kerst, midden in de lockdown, ontvingen alle dorpsbewoners van het bestuur
van de Noorddam een nieuwjaarswens met daarbij een zakje met zonnebloemzaadjes.
Het bestuur riep op om er een zonne (bloemig) dorp van te maken.
Een aantal weken geleden werd de redactie verrast met een ingezonden foto met
zonnebloemen! Deze waren opgekweekt in de tuin van Renie Boot, West-Knollendam nr.
53 en liefdevol verzorgd met dit fantastische resultaat! Met enige afgunst bekeek ik de foto.
Ook ik had de zaadjes in m’n tuin geplant en keek elke dag of mijn tien geplante
zonnebloemen alweer wat gegroeid waren. Dat ging super goed tot we half juni op
vakantie gingen.. Voor vertrek waren ze zeker 50 centimeter hoog en de knoppen waren
goed te zien. Bij thuiskomst, vier weken later, liep ik dus verwachtingsvol naar de plek van
mijn zonnebloemen..
1 Tot mijn grote teleurstelling was er helemaal niets meer van te zien. De slakken hadden
tijdens onze afwezigheid feest gevierd en alles opgegeten. Zelfs geen sprietje of blaadje
was er nog van over. Ik weet niet hoe het in andere tuinen is vergaan, maar voor mij zit er
niets anders op dan het volgend jaar maar weer opnieuw te proberen.

Wanda Kleiss
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ONZE SPONSOREN
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.

Industrieweg 50, 1521 NE Wormerveer
Telefoon: 06 87878711

Westknollendam 64 West-Knollendam
07 5 -7 7 2 1 6 7 5 INFO@THEOLDROOSTER . NL
THEOLDROOSTER . NL

Kwaliteit op eenzame hoogte
Roode Wildemanweg 45 • 1521 PZ Wormerveer • zaanstaddakwerken.nl

Specialistische Dienstverlening.
*Glasonderhoud *Gevelonderhoud
*Vloerconservering *Diepreiniging sanitair/keukens
*Hogedrukreiniging *Schoonmaak ICT en telecomruimte

Impula 109/111 1448 WL Purmerend
t. 0299 643 328 www.hso-schoonmaak.nl

KOOPMAN
BRANDBEVEILIGING
Papiermakerstraat 2 1531 NA Wormer
Tel. 075-642 68 53 Fax. 075-642 54 85

LED VERLICHTING
EXCLUSIEF OP MAAT
VERLICHTING
0631166565

GEMAAKT MET MOOIE
HOUTSOORTEN

citylinedesign.com

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.
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 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.

100 x 150 cm kost € 30,70 x 100 cm kost € 18,-
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ONDERHOUD
REVISIE
REPARATIE
CONSTRUCTIEWERK
Loodsweg 17, 1525 RH Westknollendam
Tel: 06 22 50 53 36 info@peterpruimtechnodienst.nl
WWW.PETERPRUIMTECHNODIENST.NL

Dorpshuis De Noorddam

Beste Dorpsbewoners
oktober 2021

Coronapas, deurbeleid, coronatoegangsbewijs, 24- uurs test, QR-code, CTB,
papierenpas…

Weer nieuwe woorden die de komende periode een grote
invloed hebben op ons leven.
We maken gelukkig stapjes vooruit en
krijgen steeds meer het gevoel dat het
normale leven weer dichter bij komt.
Ondanks de verwarring en
onmogelijkheden wil ik blijven denken
in de positieve gedachte wat we
allemaal wel kunnen.

Reanimatiecursus

We gaan het nieuwe seizoen van start
met onze bestaande clubs en andere
activiteiten. Als de deur open staat kom
dan gezellig naar binnen en wie weet
ontdek je dat biljart, klaverjassen of
toneel een leuke invulling is om samen
met andere dorpsbewoners te doen.
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Binnen en buiten zagen we dorpsgenoten en vele kinderen samen
spelletjes doen en gezellig kletsen.
Onze clubs stonden klaar om aan
een ieder te vertellen dat het de
moeite waard is om actief mee

te doen. Of dat nu toneel, biljart of
klaverjassen is, het maakt niet uit als
je er maar bent.Het koor ‘Kaskedieze’
deed er nog een schepje bovenop met
een live optreden van hun prachtige
liederen. Ook de kinder-disco was een
hoogtepunt! Op school was er al een
prachtige slinger gemaakt.

Zo’n twaalf dorpsbewoners zijn weer
helemaal bijgepraat en geoefend
door Cees Doorman van Stichting
Reanimatie en AED Onderwijs
Zaanstreek. Voor iedereen een weetje:
de AED hangt rechts van de ingang
van ons dorpshuis.
En hopen dat hij daar blijft!

Tijdens de coronapandemie is er
nauwelijks gelegenheid geweest om de
reanimatietechniek te oefenen.
West-Knollendam is weer een
stukje veiliger na de goed bezochte
reanimatieavond in de Noorddam.

ZONDAG

Wat een gezellige drukte.
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Parkeren
Nu het seizoen weer in
volle gang is komen vele
clubleden met de auto
en willen graag op ons
“eigen Noorddam“ terrein
parkeren.
Om dit mogelijk te maken
hebben we al geruime
tijd een bord staan en
sinds kort hebben we een
aantal keer de ketting
opgehangen zodat het
parkeerterrein vrij is voor
onze bezoekers (helaas is
deze ketting foetsie).
Wij huren het parkeerterrein en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ook wij zien dat het niet
altijd even makkelijk
is om als bewoner een
parkeerplek te vinden.
Hoe vervelend dit ook
is, in eerste instantie
is ons parkeerterrein
voor bezoekers van de
Noorddam.
Het bestuur

vo or

Weekschema de Noorddam
Dit zijn de clubs/activiteiten die wekelijks
plaats vinden. Loop gezellig binnen en wie
weet sluit je je aan bij een van de clubs.

Maandag
Schilderclub

vanaf 13.30 uur

Info: Willy Lubbers 075 6285860 of 06 43522929
Fredenwil1@hotmail.com

Biljartclub ’t Zwaantje

vanaf 19.30 uur

Info: t-zwaantje-bilj@hotmail.com

Dinsdag
Klaverjasclub De Knollenjassers
vanaf 20.00 uur

Info: Liana Renaud 075-6287182 of 06 23405750

Klusavond

vanaf 19.15 uur

Help mee om de kleine klussen uit te voeren in het dorpshuis
Info: Martin Baars 06 41355104 en Kees Al 06 34593134

Woensdag
Biljart 55 plus
vanaf 13:00 uur

Info: Piet van Splunteren 06 25284221
Biljartclub55plus@ziggo.nl

Keramiekclub
vanaf 14.00 uur

Info: Willy Lubbers 075 6285860 of 06 43522929
Fredenwil1@hotmail.com

Het Folkloristisch Koor Kaskedieze

vanaf 20.00 uur

Zingen wereldmuziek en nieuwe leden zijn welkom
Info: Trudy Boom voorzitter 075 6212028 of 06 24430831
Jos van Dort secretaris 075 6873441 of 06 31913762
www.kaskedieze.nl

Donderdag
Toneelvereniging TOP
vanaf 19.30 uur

Repetitieavond voor de spelende leden maar decorbouwers
zijn ook welkom.
Info: Willy Lubbers 075 6285860 of 06 43522929
Fredenwil1@hotmail.com

Damesbiljart Griet Kriet op Tied
Contacten bestuur

Voorzitter		
voorzitter@denoorddam.nl

Vragen en verhuur
info@denoorddam.nl

Penningmeester
penningmeester@denoorddam.nl

Aanmelden, inschrijving
evenementen@denoorddam.nl

Secretaris		
secretaris@denoorddam.nl

vanaf 20.00 uur

Nieuwe leden vanaf 18 jaar zijn welkom
Info: Marleen van der Lubbe 06 21808459

Kinderclub

Vanaf de herfst wil men beginnen met de kinderclub.
Wil je helpen of heb je leuke sugggesties meld je dan aan;
wkdkids@gmail.com
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Uitgelicht met de familie
Raposo

Suzanne is eventmanager bij strandpaviljoen Zomers in
Castricum. Ze organiseert bruiloften, vergaderingen,
feesten en partijen. Ze werkt daar nu ruim drie
maanden, is daar begonnen toen de coronaregels weer
werden versoepeld. Ze heeft het nu razend druk, want
iedereen is bezig met een inhaalslag. Het feesten en
trouwen heeft anderhalf jaar stilgelegen, dus iedereen
staat weer te trappelen.
Ineens komen toevallig Bas en Lianne binnen, hun
vrienden die op het Brokkingterrein wonen en die in de
juni-editie van de Wkd’er stonden. Ze hebben hun boot
aangelegd aan de steiger. Hun kinderen verdwijnen ook
in het zwembad. Een gezellige drukte.
Daniël Raposo is in Nederland geboren. Zijn ouders
komen uit Portugal, dat verklaart zijn exotische
achternaam. Zijn grootouders waren destijds de eerste
gastarbeiders in Nederland. Van zijn vader heeft hij de
liefde voor de fado’s (= het Portugese levenslied)
meegekregen. Daniël speelt gitaar en is vroeger een
druk bezet muzikant geweest. Hij heeft op bijna alle
grote podia in Nederland gestaan. Hij verdiende zijn geld
met muziek maken. Toen Suzanne en hij elkaar leerden
kennen stond hij op het podium. De laatste tijd staat het
helemaal stil. Er staan hier en daar wel wat kleine
optredens gepland. Hij treedt op met zangeres Maria de
Fatima (zoek maar op Spotify). Zij woont al veertig jaar
in Nederland en Daniël speelt al twintig jaar met haar. Hij
speelt samen met Hans van Gelderen, een andere
gitarist en nog een bassist.

En ook in deze editie hebben we nieuwe bewoners
aan het woord. Sinds een half jaar wonen Daniël en
Suzanne Raposo met hun kinderen Roos (9 jaar) en
Dex (6 jaar) in een huis op het eiland.
Op een warme septemberavond lopen Wanda en
ondergetekende naar het jonge gezin. We worden
begroet door een enorm grote hond, de kinderen
vermaken zich in het zwembad, dat bijna het halve
terras in beslag neemt.
Na het voorstelrondje komen we op de vraag hoe ze hier
terecht zijn gekomen. Ze komen via Amsterdam en
Zaandam in West-Knollendam. Steeds noordelijker
zoeken zij hun woonplezier. Hun voorlaatste huis had
wel een riante tuin, daar hebben ze dus op moeten
inleveren, maar daarentegen wonen ze nu aan het water
en dat is wat ze heel graag willen. De kinderen zitten op
het dorpsschooltje en zijn ook al helemaal gewend.
Ondanks dat de school een stuk kleiner is dan ze
gewend zijn hebben ze hier veel meer vriendjes en
vriendinnen
Daniël is IT'er. Hij werkt voor een muziekbedrijf, een
bedrijf dat muziekdistributie verzorgt, muziekrechten en
royalty’s behartigt tussen artiest en bijvoorbeeld Spotify
(en soortgelijke bedrijven). Daniël doet in dit bedrijf het
technische deel. Hij zorgt ervoor dat de mensen in het
bedrijf kunnen werken op hun computers. Heel leuk
werk vindt hij zelf. Hij werkt veel vanuit huis. Mooi dat
dat kan. Het laatste anderhalf jaar heeft hij voor bijna
90% thuis gewerkt. Nu de maatregelen weer wat
versoepeld zijn probeert hij wel drie keer per week naar
kantoor te gaan.

Het zou zo maar eens kunnen dat Daniël met zijn
fado-ensemble binnenkort in het dorpshuis een optreden
gaat verzorgen. Dat zou fantastisch zijn! We houden u
op de hoogte.
De vraag die we aan iedereen stellen: Als je
burgemeester zou zijn, waar zou je je dan sterk voor
maken? Ik mis de sociale contacten. Ik kwam laatst in
het dorpshuis en dacht: “Dat zou hier veel meer moeten
zijn. Veel meer activiteiten om elkaar te leren kennen en
dan voor alle leeftijden.”
Wat wil je nog kwijt? Ik zou het leuk vinden als mensen
straks, nadat ze het interview hebben gelezen, als ze
ons tegenkomen zeggen: “Hee, hoi, wat leuk dat jullie er
zijn. We hebben het gelezen hoor!” Het begin van een
nieuwe kennismaking.
Anita Wolvers
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Seizoen 2021 - 2022 BV 't Zwaantje
start met BBQ op thuislocatie
Na bijna anderhalf jaar 'droog gestaan' te
hebben vanwege het beruchte coronavirus
konden we eindelijk weer eens serieuze
plannen maken om de competitie weer op te
starten.
Zoals gebruikelijk bij onze biljartvereniging
moest de 'opening' van het seizoen
voorafgegaan worden door een 'happening'
met alle leden en hun partners.
Deze keer had onze nieuwe voorzitter Klaas
Meijn weer iets verrassends bedacht en dat
betekende een originele B.B.Q.
Niet zomaar eentje op een houtvuurtje met een
vlammetje maar deze keer vanaf een originele
oldtimer, een heuse Mini met een tropisch tintje,
compleet met surfplank als buffettafel.
'The original BBQ-BAR' werd geleverd door
slagerij Gijs Tange uit Wormer, die BBQ-master
Hemmo had aangesteld als degene die de
verzorging die avond op zich zou nemen.
Op een uiterst professionele wijze werden de
heerlijkste hamburgers, beef-sticks, vleesspiezen en zelfs een reusachtige rosbief door
hem bereid en stond er een uitgebreide keur
aan salades en sauzen op de surfplank
uitgestald om de bereide brokken vlees
desgewenst van een ander 'smaakje' te
voorzien.
Uiteraard werden de vloeibare versnaperingen
niet vergeten en barkeeper Frank zorgde er dan
ook voor dat iedereen 'aan zijn/haar trekken'
kwam en was de kans op 'uitdroging' nihil'.
Alhoewel iedereen zich keurig aan de verplichte
1.5 meter hield, weerhielden de verplichte
covid-aanpassingen niemand ervan om gezellig
met elkaar bij te praten. Tenslotte moest een
lange periode van afwezigheid overbrugd
worden en er was dus veel te vertellen.
Ondanks dat de competitie maandag 30
augustus 2021 pas officieel van start gaat, kan
het seizoen nu al niet meer stuk door deze
gezellige seizoensstart, met dank aan het
bestuur voor het initiatief en de organisatie.

Willem Lijnzaat

Willy Lubbers’

Darten in het dorpshuis
de Noorddam?
Een nieuw seizoen met een nieuwe activiteit. Het kan weer!
Een drietal dorpsgenoten, Steven-Jan Crok, zijn zoon Jim en buurman Gino David begonnen zo’n half jaar geleden
onervaren, maar met veel enthousiasme en belangstelling voor deze sport op een oud dartbord met oude pijltjes in de
garage. Al gauw raakten ze helemaal in de ban van deze leuke sport en werd het oude bord vervangen door een
nieuwe en schaften ze nieuwe professionelere pijltjes aan. Het oefenen werd fanatieker en de resultaten steeds beter.
En toen op een avond bedachten ze dat het toch wel leuk zou zijn om een dartclubje te beginnen in het dorpshuis.
Maar is er wel genoeg animo voor? We willen nog geen competitie of wedstrijden spelen, maar gewoon gezellig darten
en dan kijken wat er verder uit voort komt.
Lijkt het je leuk en heb je interesse om te darten op de vrijdagavond in het dorpshuis?

1 genoeg geïnteresseerden hebben kunnen we een opzet en plan van aanpak maken.
Als we
Ook enthousiast en zin in een sportieve en gezellige dartavond op de vrijdag? Laat het ons dan voor 15 november
horen.
Dorpsgenoten vanaf 16 jaar tot……, ervaren of onervaren; Iedereen is van harte welkom
Het bestuur van het dorpshuis was ook meteen enthousiast toen ze van het plan hoorde. Eindelijk is het dorpshuis
weer open en dan is het fijn als er dorpsbewoners met nieuwe ideeën komen..
De initiatiefnemers hebben er veel zin in en hopen dat geïnteresseerde dorpelingen er net zoveel zin in hebben als zij
en mee willen gaan doen. Voor suggesties en interesse kun je een mailtje sturen naar: Steven-Jan Crok:
crok@tiscali.nl Vermeld daarin je naam, contactgegevens, leeftijd en wat je ervaring is met de dartsport. Graag
opgeven vóór 15 november.

N.B. Tijdens het gesprek hoorde de redactie nog dat Jim Crok deze zomer ook nog geslaagd was voor z’n
Vmbo-diploma aan het Trias in Krommenie. Ook hij had dus in onze vorige krant met foto tussen alle
geslaagden uit het dorp moeten staan. Helaas hebben we zijn vlag met tas eraan gemist, omdat die achter het
huis aan de gevel hing. Maar beter laat dan nooit! Jim alsnog van harte gefeliciteerd en veel succes met je
dakdekkers-opleiding……en met darten.
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Steven-Jan, Jim & Gino

ONZE SPONSOREN

LEAFF BIO Telefoonhoesjes
Wat maakt LEAFF bijzonder?
LEAFF heeft een accessoirelijn opgezet van telefoonhoesjes
vervaardigd uit hoogwaardig biologisch afbreekbaar materiaal
en worden geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige
grondstoffen, zoals suikerriet. Dit maakt de LEAFF hoesjes
100% composteerbaar. LEAFF hoesjes bevatten geen
schadelijke stoffen. Naast het duurzame product
bestaat de verpakking uit FSC papier en de
verzendenveloppen uit gerecycled karton.
Bij elk verkocht product van LEAFF, zal er
direct een donatie worden gedaan aan
het Wereld Natuur Fonds! Samen met
het WNF streven wij naar een toekomst
waarin plastic niet meer de standaard is.

Kraakhelder zaken doen!

Pedicuresalon

Uw professionele schoonmaakpartner voor:
•Theater •Bioscopen •Kantoren •Winkelcentra
•Grootwinkelbedrijven...

Tien Tenen

Impula 109/111 1448 WL Purmerend
t. 0299 643 328 www.hso-schoonmaak.nl

Martkstraat 89 • 1521 DX Wormerveer
06 221 400 52

De LEAFF hoesjes zijn beschikbaar
voor de iPhone 11 en 12 serie in de
kleuren: Zwart, wit, roze, bordeaux rood,
donkerblauw, lila en turquoise,
en kosten €23,95 per stuk en worden
gratis verzonden. Bestellen
via:www.leaffstore.nl

TEGELS & TEGELZETTERS

Showroom:
Eendrachtstraat 8 Wormer
075 657 1310

www.leaffstore.nl
@ LEAFFStore
@leaffstore.nl

Ronde Tocht 9
1507 CC Zaandam

Huur Mobiel Sanitair zonder zorgen!

info@ebro-armaturen.com
T 075 612 7878

www.ebro-armaturen.com

Zuideinde 50 Koog aan de Zaan

Roode Wildemanweg 47 Wormerveer • envastgoedadvies.nl

Zaanbocht
Apotheek
Zaanweg 112, 1521 DR Wormerveer

LARS BOOT

BeyHans Fruit Werelds Fruit

woning- en projectstoffering

Ampèrestraat 35-37 • 1446 TR Purmerend

Ampèrestraat 35-37 • 1446 TR Purmerend • 0299 462511
info@molenvastgoed.nl • molenvastgoed.nl

TBP BOUW BV
SINDS
1969

S A E NK A N T E R WORMERV EER

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

