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Beste dorpsgenoten, mede West-Knollendammers.
Het waren weer drukke maanden, de afgelopen drie.
Het moeten relatief rustige maanden zijn, om bij te
komen van de feestdagen, maar als zodanig heb ik ze
toch niet ervaren en voor je het weet is het maart en
moet er weer een krant eind van de maand op de
deurmat van iedere dorpsbewoner liggen.
Na een wat kwakkelende winter werden we in februari
verrast met toch nog wat sneeuw. Verderop in deze
krant ziet u de foto’s van twee sneeuwpoppen die
gemaakt zijn door Jan Bakker en Noortje Tolhuijs.
We hebben ook een nieuwe rubriek: Mijn hobby. In
iedere volgende krant willen we een dorpsbewoner
interviewen die een aparte hobby heeft. Peter Pruim
heeft de primeur. Verderop kunt u lezen welke
bijzondere hobby hij heeft. Kent u iemand met een bij
voorkeur niet alledaagse bezigheid, dan mag u ons
tippen. Dat mag ook anoniem op
dewkder@hotmail.com . We hebben nóg een
geweldig idee voor een nieuwe rubriek, maar voor het
uitvoeren daarvan hebben we wel hulp nodig. we
willen graag iedere keer een klassenfoto van groep 8,
of klas 6 uit de oude doos publiceren en onderzoeken
wat er met die schoolverlaters is gebeurd. Wat zijn ze
gaan doen in hun leven, waar wonen ze nu? Wij
zouden heel erg blij zijn als iemand uit het dorp zegt:
“Ja, dat lijkt me leuk! Dat wil ik wel op me nemen!”
Oh, en nog een nieuwtje! De vorige
estafettehoofdpersoon, Kitty van Vlaanderen, de
vrouw die steeds van die mooie foto’s plaatst op haar
eigen facebookpagina, is vanaf nu verantwoordelijk
voor de meeste foto’s in dit blad. We hebben haar
gevraagd en zij heeft toegezegd onze vaste fotografe
te willen zijn.
Wat vindt u eigenlijk van het nieuwe uiterlijk van onze
krant? Sinds de vorige oplage hebben we hulp
gekregen van Herman Walraven voor het drukwerk.
Onze hartelijke dank! Het scheelt ons enorm veel
werk!

datum
31-03
05-04
06-04
20-04
04-05
18-05
20-05
25-05
01-06
15-06

activiteit
optreden band “Kavel”
reanimatie oefenen
inloop wijkteam Zaanstad
inloop wijkteam Zaanstad
inloop wijkteam Zaanstad
Jaarvergadering T.O.P.
besloten feest
Hemelvaartsdag dorpshuis gesloten
inloop wijkteam Zaanstad
inloop wijkteam Zaanstad

tijd
20.00
19.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
20.00

10.00-12.00
10.00-12.00

Om het allemaal financieel mogelijk te maken danken
wij vooral onze grote financieel ondersteuners, Peter
Pruim (wéér die naam!?), John de Haan en Martin van
Leeuwen. Als u wat te lassen heeft, schoon te maken,
of gewoon honger hebt, dan kunt u ze vinden via de
advertenties elders in dit blad.
Veel plezier weer met deze krant en uw reacties zien we
graag tegemoet.
AW.

Tja, en op deze plek hadden we graag een stukje willen
plaatsen van een van onze jonge dorpsbewoners, maar
na herhaaldelijk vragen en wachten, wachten en nog
langer wachten lag er nog steeds geen vragenlijstje in
onze brievenbus. Jammer, volgende keer beter!
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Estafettegesprek met Annig
Sjoerds.
De vorige keer waren we bij Kitty van Vlaanderen en die
hoefde niet lang na te denken over de vraag aan wie ze het
stokje door wilde geven. Ze heeft altijd veel bewondering
gehad voor de manier waarop Annig omgaat met haar ziekte
en haar positieve levenshouding. Veel mensen kennen Annig
omdat ze met haar scootmobiel het hele dorp doorkruist om de
post te bezorgen. De blauwe enveloppen stopt ze bij u in de
brievenbus. Dat doet ze nu al vier jaar. Annig woont samen
met haar twee volwassen kinderen, dochter Mila en zoon Roy.
Annig, voor de mensen die het niet weten, waarom rijd je
eigenlijk in een scootmobiel?
Ik heb MS, een zenuwaandoening. De beschermlaag om je
zenuwen verdwijnt, waardoor je last krijgt van allerlei andere
aandoeningen. Je gaat bijvoorbeeld slechter lopen, je
gezichtsvermogen wordt minder. Er is geen medicijn voor.
Soms duurt het heel lang voordat ze erachter komen wat het
is. Ik heb het nu acht jaar, vanaf mijn vijftigste. Ik werd toen
geopereerd aan mijn hand, een zenuw zat klem en dat wilde
niet genezen. De wond bleef maar open en ik begon raar te
lopen, mijn hele coördinatie was weg. Tja, en dan gaan ze
verder kijken en toen kwamen ze erachter dat het MS was.
Waarschijnlijk had ik het al heel lang. Toen ik zwanger was van
Roy was ik blind aan een oog. Dat herstelde zich weer later,
maar dat heeft waarschijnlijk wel met die MS te maken.
Gelukkig heb ik niet de agressieve vorm, maar de iets mildere
versie. Ik ben blij met alles wat ik nog wel kan doen. Ik ben
afhankelijk van mijn scootmobiel en binnenshuis doe ik alles
gewoon lopend. Ik loop nog gewoon de trap op, niet zo snel,
maar ik kom er wel. Sinds Roy vroeg eruit moet voor zijn werk
en Mila weer naar school gaat, kom ik ook gewoon vroeg mijn
bed uit en die regelmaat doet me wel goed.
Hoe lang woon je al in het dorp?
Ik woon nu 25 jaar hier, Mila was net een jaar en ik was
zwanger van Roy. Oorspronkelijk kom ik uit Hoorn. Daar heb ik
tot mijn zeventiende gewoond. Ik ben toen de opleiding tot
ziekenverzorgster gaan doen in De Noordse Balk en ben de
vader van mijn kinderen tegengekomen en zodoende hier
blijven hangen. Ik woon nu langer in de Zaanstreek dan dat ik
in Hoorn heb gewoond. Twee broers wonen nog in Hoorn en
een zus in Zwaag en mijn jongste zus woont in Koedijk. Ik ben
dus niet gebonden aan de Zaanstreek. Als mijn kinderen de
deur uit gaan, blijf ik niet wonen in dit grote huis. Ik sta
ingeschreven voor een huis waar alles gelijkvloers is en ik wil
ook niet hier in het dorp blijven. Ik zit gewoon te ver van de
winkels vandaan. Ik red het allemaal nog best hoor. Ik rijd
iedere week naar de oma van mijn kinderen, die breng ik een
bezoek in Zaandam en op de terugweg neem ik nog allerlei
boodschappen mee. Soms ben ik net een pakezel. Zelfs een
krat bier of een combimagnetron neem ik mee op dit apparaat
(lees: scootmobiel). Zelfs een kast en een hamsterkooi! Dan
leg ik mijn benen eroverheen en rijden
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maar! Soms is het puzzelen hoe ik weer moet afladen.
Inmiddels is mijn apparaat afgekeurd. Ik heb een
slijmbeursontsteking gekregen van het sturen, want hij is
helemaal niet meer stabiel. Maar volgende week woensdag
krijg ik een nieuwe! Het sociale wijkteam heeft dat voor mij
geregeld.
Hoe bevalt het wonen in dit dorp?
Op zich prima, mits de woningbouw wat meer doet.
En hoe is het gesteld met burenhulp?
Ik heb zo’n hekel aan vragen, dan doe ik het liever zelf. Uit
zichzelf zal niemand zich aanbieden, maar Wim en Corrie
Eier, zijn altijd, werkelijk altijd, bereid om te rijden. Dat zijn
zúlke leuke mensen, staan áltijd voor je klaar en helpen
met alles. En mijn overbuurvrouw, Ingrid, die helpt me ook
altijd. Jammer dat ze gaat verhuizen. In de winkels gaat het
me wel gemakkelijker af om te vragen. Alles wat ik nodig
heb staat hoog in de schappen of het staat zo
verschrikkelijk laag dat ik helemaal voorover moet buigen
en lig ik zowat zelf tussen de beschuiten.
Wat zou je doen als je burgemeester was van WestKnollendam?
Dan zou ik iedereen een flinke bekeuring geven die de
stront van zijn eigen hond niet opruimt. Mila staat in het
gras de stront van haar hond op te ruimen en dan staat ze
in de stront van een ander. Het landje bij het parkeerterrein
van Bianca en Martin is één en al stront. Wij gebruiken
altijd poepzakjes, €0,20 bij de Action.
Aan wie wil je het stokje doorgeven?

Ik wil graag aan Gayle Koppenol, de buurvrouw van
Ada Pruim, het stokje doorgeven. Ze is hier pas
komen wonen. Ik wil graag weten hoe ze erop
gekomen is om hondentrimster te worden.

TOEN………….

En Westknollendam

NU ……

…

Dit keer weer verschillende foto’s van Westknollendam

Het oudste stukje van Westknollendam toen, richting het Zwaantje

Deze huizen staan er nog steeds maar dan verbouwd

Toen nog via de kruising het dorp in rijden (rechts nog de telefooncel)

Sinds 1995 ligt er een fiets-voetgangerstunnel onder de N246

Links de boerderij van boer Woud en rechts daarvan het PEN huisje

Nu links het industrieterrein Molletjesveer
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TOEN………….

Bakkersstraat richting de Tap-sloot

En Westknollendam

NU……

nu … 2017

Piet Kuyperlaan met rechts de Theo Thijssenschool

Nu alle weilanden bebouwd met een-gezinswoningen

Deze foto is vanaf de Beatrixbrug genomen en kijkt op het oudste gedeelte van Westknollendam. De Bakkersstraat bestond toen nog niet.
Links onderaan zien we nog een stukje dak van de eerste brugwachterswoning met daarnaast de volkstuinen. Rechts woont nu de Fam. Van
Tot de volgende keer ….. Willy

Straten. Aan de overkant van de Zaan zien we Oostknollendam.
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Lubbers-Kool

Verhaal van FRED PRUIM

belde de politie en niet veel later arriveerden
ze, zes man sterk. Ze volgden Kras en al snel
ontdekten ze de insluipers. Bij het licht van een

Dat is Kras.

zwakke lamp verplaatsten ze met een heftruck

Een noordwesterstorm blies een treurig lied rond

een massief gevaarte. Plotseling werden de

de hoge schoorsteen van Braks’

vermeende dieven door felle schijnwerpers

Dakpannenfabriek. Er brandden slechts een paar

verblind. “Handen in de lucht,” kraakte een

kleine lampen aan de donkere muren. Rechts van

onvriendelijke megafoon. De geheimzinnige

het terrein stond een klein huis waarin Johan

mannen schrokken enorm. Maar Kras bijna niet

Kras woonde. Kras was al veertig jaar de portier

minder toen hij hen herkende: Braks senior en

en bewaker van de fabriek. Nog een paar dagen

Braks junior! En twee werknemers van de

en dan zou hij met pensioen gaan. Zijn eerste

technische dienst.

baas, Antonius Braks, was indertijd opgevolgd

De oude bewaker stond perplex. Hij had

door Braks junior. Ooit had Kras het leven gered

grimmige boeventronies verwacht, maar dit

van de oude baas. Braks senior, die zelf vaak

nooit! Regenwater droop in stroompjes langs de

hard meewerkte was toen in één van de grote

verbaasde gezichten van de mannen die elkaar

houtovens opgesloten geraakt. Als Kras hem niet

afwisselend aankeken. Het licht van de

had gered was hij zeker levend verbrand. Vanaf

schijnwerpers reflecteerde fonkelend op het

dat moment was Kras voor hen een held. Altijd

donkere gevaarte dat nog steeds zachtjes heen

stelde hij de ongeregeldheden aan de kaak en

en weer wiebelde op de heftruckvorken. Ineens

loste hij de problemen op. Maar de laatste tijd

zag Kras wat het ding was.

leek zijn scherpzinnigheid af te takelen want er

“Een standbeeld,” stamelde hij.

bleek op een nacht klei en glazuur te zijn

“Juist, Kras, een standbeeld,” zei Braks senior.

gestolen uit het magazijn.

“Bekijk hem maar goed. We kunnen toch niets

Later was er weer het verhaal dat de ovens

voor jou geheim houden, zelfs niet tijdens de

tijdens de nacht hadden gebrand. Geen enkele

ergste storm.”

keer had Kras daar iets van gemerkt en hij begon

Kras had zichzelf al herkend in het geglazuurde

zo langzamerhand in te zien dat het tijd werd

beeld dat was gemaakt van de verdwenen

voor een jongere bewaker. Het bedroefde hem

dakpannenklei. Onder de voeten van het beeld

ten zeerste dat deze incidenten juist tijdens de

was een kleine sokkel met een geelkoperen

laatste weken van zijn dienstverband

plaatje. Een agent las voor wat er op

plaatsvonden. Natuurlijk probeerde hij extra

stond: ‘Johan Kras, een man aan wie Antonius

oplettend te zijn om zijn falen nog enigszins

Braks zijn leven te danken heeft. Dat hij een

goed te maken. Hij wijzigde voor het eerst in

voorbeeld mag blijven voor iedere werknemer

veertig jaar de tijden van zijn rondes over het

van ons bedrijf.’.

terrein, en met succes. De derde nacht zag Kras

Kras slikte even en keek daarna Braks Senior

een auto met gedoofde koplampen heel

aan. Die glimlachte en zei: “Het was de

langzaam langs de laadplatforms rijden. Kras

bedoeling dat je hem morgen pas zou zien, Kras.

trok zijn kraag hoger in zijn nek want de storm

Je hebt jezelf weer overtroffen”.

blies gemeen koude regen in zijn gezicht. Hij

Fred Pruim
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Geachte dorpsgenoten,
Halverwege 2015 ben ik aan de Geertje Pel-Grootstraat
komen wonen. Een prachtige plek met een klein tuintje en
ruim uitzicht op het wandeldijkje, de boten in de jachthaven,
de Zaan. In een heerlijk rustig dorpje, dacht ik. Hier kon ik
gelukkig worden! Met veel plezier genoot ik tot voor kort dan
ook van de relatieve stilte. Wel verbaasde mij in deze kort
tijd toch wel de ook hier voorkomende 'stadse' perikelen...
Diefstal, weedplantages, brand en vele malen een
ambulance. Maar, het ergste wat mij kon treffen is hier ook
gebeurd! Mijn grote liefde, Ramses - een kat van slechts 1,5
jaar oud, is op de Piet Kuiperlaan ter hoogte van de Hannie
Schaftstraat op 24 december j.l. doodgereden. Een straat
waar de maximum snelheid slechts 30 km per uur is, maar
waar vele automobilisten (bezoekers, pakjes bezorgers,
maar ook bewoners) zich niet aan houden. Mijn verdriet om
dit verlies is nog steeds enorm, aan zijn dood is niets meer
te veranderen. Ik heb ook geen idee of er meer mensen zijn
die hun dierbare hebben verloren op deze weg. Maar, ik wil
wel gaan proberen om dit soort ongelukken in de toekomst
te gaan voorkomen. Het liefst samen met (steun van)
medebewoners. Door samen met de gemeente te bekijken
of en welke maatregelen er nodig zijn om op de Piet
Kuiperlaan echt niet harder te kunnen rijden dan 30 km per
uur (nu vaak overtreden met een snelheid van 50 tot wel 70
km per uur).

Reactie(s)/ondersteuning hiervoor zijn welkom!
Marga Palmboom, Geertje Pel-Grootstraat 31
email: marga4u@xs4all.nl
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UIT HET OOG . . . . . . MAAR NIET UIT HET HART
“Regeren is vooruitzien”, is een veelbetekenende uitspraak die zeker bepalend was voor de
beslissing van Nelleke en Willem Lijnzaat die onlangs hun 2-onder-1-kap ‘stekkie’ aan de
Bakkersstraat in Westknollendam ‘verruilden’ voor een appartement in het eveneens landelijke
‘dorp’ Wormer, officieel Gemeente Wormerland.

Ruim 31 jaar woonden zij samen als gezin met drie dochters, als 1 van de eerste bewoners, tot volle
tevredenheid op, zoals de goegemeente van Westknollendam het betitelt, het ‘eiland’ aan de
Bakkersstraat met rondom fijne en lieve buurtgenoten waarmee zij al die jaren ‘lief en leed’ deelden.
Echter, als de kinderen het huis uitgaan en de jaartjes zo af en toe duidelijk aangeven dat je geen “18
meer bent”, gaan de gedachten aan een ‘gelijkvloerse’ behuizing toch zo af en toe wel eens opspelen
en werd er steeds meer teruggedacht aan de uitspraak die Willem zo’n 40 jaar geleden (!) uitte
tegenover Nelleke op het voetbalveld van de vereniging ‘Velsen’, waar hij die middag moest
voetballen.
Naast het voetbalveld stond namelijk een fraai uitziend appartementencomplex met uitzicht op de
voetbalvelden van RK Velsen en Willem, als voetbaldier, was daar destijds zo van gecharmeerd dat
hij daar de (thans actuele) woorden uitsprak “als ik ooit nog eens moet gaan verhuizen naar een
appartement, dat toen nog een ‘flat’ genoemd werd, dan wil ik in ieder geval aan een voetbalveld zitten
zodat ik, als ik ouder wordt, vanuit mijn stoel toch kan blijven kijken en genieten van het voetbalspel”.
Toen er vorig jaar bekend werd dat naast het voetbalveld van WSV’30 in Wormer een nieuwe wijk
gebouwd zou gaan worden, De Voorhoede geheten, welke naast een aantal eengezinswoningen ook
een kleinschalig appartementengebouw zou bevatten was Willem er dan ook als de kippen bij om
zich aan te melden en een optie te nemen op een hoekappartement met een volkomen vrij uitzicht
over de polder en het voetbalveld. Overigens toen nog zonder enige voorkennis en medeweten van
Nelleke.
Die moest de volgende dag uiteraard ‘bewerkt’ worden om mee te gaan naar de bouwer om haar
handtekening te zetten. Willem zou immers zo’n periode van ruim een jaar, tot de bouw klaar was,
nodig hebben om Nelleke te enthousiasmeren voor die nieuwe stap.
Die lange periode was echter niet nodig omdat Nelleke eigenlijk al snel ‘om’ was en de voordelen van
die overstap ook wel zag zitten.
Het moeilijkste punt was eigenlijk dat van “hoe vertel ik het mijn buren”. Je zal het niet geloven, maar
ze hebben zeker wel zo’n 6 keer voor de deur gestaan bij de direkte buurtjes Ada en Adri en konden
eigenlijk de moed niet opbrengen. Uiteindelijk hebben ze toch de stoute schoenen maar
aangetrokken en gelukkig konden zij deze verhuizing naar Wormer wel begrijpen, maar waren er
niet blij mee.
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Jammer vinden zij het overigens wel dat, vanaf het moment dat zij hun verhuizing hadden bekend
gemaakt, er vele andere bewoners van het ‘eiland’ door allerlei omstandigheden ook zijn verhuisd
en er dus een complete ‘volksverhuizing’ heeft plaatsgevonden. ‘Buurman’ Knaap uit
Westknollendam is trouwens nu ook de ‘buurman’ van Nelleke en Willem in Wormer.
Gelukkig is Willem niet geheel ‘verloren’ voor ons dorp Westknollendam. Hij blijft nog lekker op de
maandagavond zijn wekelijkse potje biljarten bij ’t Zwaantje en houdt daarvan ook de website
www.bvzwaantje.nl bij.
Dit doet hij trouwens ook nog voor de website van het dorpshuis ‘De Noorddam’
(www.denoorddam.nl) alhoewel hij
duidelijk heeft aangegeven hiermede
te willen stoppen omdat er wel een
bepaalde betrokkenheid binnen het
‘dorpse’ moet zijn wil dat goed
kunnen functioneren. Hierbij dan ook
de oproep om een ‘liefhebber’ te
vinden die de website van het
dorpshuis bij te willen gaan houden.
Willem is bereid om hem/haar
volledig (zo mogelijk) in te werken
en de fijne kneepjes van het
bijhouden er van te leren. (Inmiddels
heeft zich gelukkig een kandidaat
aangemeld die dit van hem wil
overnemen).
In Wormer zijn Willem en Nelleke al
heel snel ingeburgerd. De saamhorigheid met buren en buurtgenoten is ‘super’, maar daar waren zij
ook niet bang voor. Naast deelnames aan diverse ‘Wormerse activiteiten’ hebben zij onlangs, in
nauwe samenwerking met enkele andere bewoners van de nieuwe woonwijk ‘De Voorhoede’, het
initiatief genomen om dit jaar gedurende de komende feestdagen op het parkeerterrein een 7 meter
hoge kerstboom neer te zetten en daarbij de traditie vanuit Westknollendam overgenomen om op
kerstavond en oudejaarsavond gezellige bijeenkomsten met drankjes en hapjes te organiseren. Van
dit hele gebeuren rondom de feestdagen heeft Willem weer een fraaie website gemaakt met veel
eigen foto’s.
U kunt deze ook bekijken op www.devoorhoedewormer.weebly.com.
Het plan is dan ook om van de aanstaande activiteiten op en rondom De Voorhoede ook verslag op
deze website te vermelden. De festiviteiten op de IJsbaan deze winter, die overigens nog maar 3
uurtjes dit seizoen open is geweest, en de komende activiteiten op de Jeu de Boules baan.
Vanuit zijn kortstondige activiteit als bestuurslid van een politieke partij in Zaanstad, waar hij geen
goed woord voor over heeft trouwens, moet hij smalend zijn schouders ophalen als het over het
Cultuurcluster in Zaandam gaat! Wij hebben hier in Wormer al jaren een ‘Cultuurcluster’ zegt
Willem, verwijzende naar het café Groos welke enkele passen vanaf zijn nieuwe woning is gelegen.
Er treden regelmatig goede bands op, er draaien op de donderdagen om de 14 dagen goede films er
worden thema-diners gehouden, open podia, bierproeverijen en de bekende Groos-popquiz. In elk
geval voor elk wat wils, te veel om op te noemen, maar alles heel toegankelijk en gezellig.
Kortom, Nelleke en Willem voelen zich als een vis in het water in het mooie Wormer en het voelt als
een warm bad. Vertrouwd temeer, aangezien zij beiden voordat zij in 1985 in Westknollendam
kwamen wonen ook al in Wormer woonden. Het was dus een aller plezierigst weerzien!
WIJ WENSEN NELLEKE EN WILLEM VEEL WOONPLEZIER TOE !
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gist. Wijnsteenzuur en tannine kunnen ook ingrediënten
zijn. Daarna komt het roeren, zeven en in de grote fles
stoppen, waterslot erop en afwachten maar. Soms
moet je het ook nog met water aanlengen en eventueel

MIJN HOBBY.
We zijn op bezoek bij Peter Pruim. Peter, geboren en
getogen in West-Knollendam is een man van vele
hobby’s, maar de hobby waar we voor komen is……
wijn. Peter maakt wijn. Zeg je wijn, dan denk ik aan
druiven, maar Peter doet niet zo veel met druiven.
Peter doet het anders. Aangespoord door zijn broer
Fred (juist! Die van de korte verhalen, óók in deze
krant) is hij begonnen met het plukken van
paardenbloemen, appels, peren, noem maar op! Hij
was eens in Luxemburg en daar zag Peter pruimen
hangen (O als eieren zo groot!) In zijn huiskamer, die
overigens gevuld is met meerdere hobby’s, staan op
het dressoir prominent enorme bolle flessen met een
uitzonderlijk gevormde soort stop erop. De flessen zijn

gevuld met verschillend gekleurde vloeistoffen. Hij
experimenteert nu ook met kiwi’s. Dat zit in die flessen
met die lichtgroene kleur. De vruchtenwijnen staan te
rijpen, te gisten, en de stop die er bovenop zit heet een
waterslot. Dat slot zorgt er voor dat de lucht eruit kan
maar er kan niets meer in de fles komen. Geen zuurstof
of fruitvliegjes dus die het wijnproces kunnen verstoren.
Het duurt ongeveer een jaar voordat de wijn gedronken
kan worden. Voor de rest staat er ook nog wat
druivenwijn (dus toch!) appelwijn en bramenwijn. Je
kunt van bijna alle vruchten wijn maken. maar of dat nu
allemaal lekker is, dat gelooft Peter niet. Van
vlierbessen kun je ook goed wijn maken, maar meestal
zijn de vogels net even wat sneller. Die weten ook wat
lekker is. Net als de lijsterbessen. De naam zegt het
al…
Het maken van wijn gaat niet vanzelf, je bent er een
tijdje zoet mee. Je begint natuurlijk met het verzamelen
van fruit, bijvoorbeeld bramen. Die moet je eerst heel
goed wassen. Daarna zou je ze in de vriezer kunnen
gooien, dan vriezen ze al een beetje stuk. dan
ontdooien, fijnstampen, gooi het goedje in een emmer,
wat gist erbij en dan nog wat pecto-enzymen en
gistvoedingszout. De gist die je gebruikt heeft ook
invloed op de smaak. Er bestaan ook heel veel soorten

nog wat suiker toevoegen. Als het gistingsproces
voorbij is, na ongeveer een jaar, als de wijn in de fles
helder is, ga je de vloeistof bottelen in wijnflessen.
Je zou verwachten als er twee broers met dezelfde
hobby bezig zijn, dat er ook nog iets van concurrentie
is, maar Fred is niet zo fanatiek bezig dus. Peter doet
het voor zichzelf, hij heeft geen commerciële
doeleinden. Het is gewoon een liefhebberij. In de kast
staan veel flessen van eerdere processen. Peter drinkt
ze lang niet allemaal zelf op. Veel geeft hij weg.
Eigenlijk heb je voor deze hobby niet zo veel
apparatuur nodig. Wat emmers, grote flessen,
watersloten, zeven, doeken en wijnflessen met
schroefdoppen, maar eigenlijk geeft Peter de voorkeur
aan flessen met kurken. Hij heeft de kunst van het
wijnmaken voornamelijk geleerd uit twee kleine
boekjes. Het ene dateert uit 1960 en het andere uit
1985. Hoe de kiwiwijn smaakt, dat weten we voorlopig
nog niet. In december 2017 is het proces afgelopen en
wordt de wijn gebotteld. De redactie gaat tegen die tijd
wel even naar Molletjesveer om te proeven!
Weet u een dorpsbewoner met een bijzondere
bezigheid? Tip de redactie!
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Bananenbrood:
Heel gezond als tussendoortje, lunch of bij de
thee met al die bananen en gezonde
ingrediënten! Bananenbrood is eigenlijk een soort

Ingezonden (waar gebeurd!) verhaal

cake maar door de gezonde ingrediënten en de
hoeveelheid langzame koolhydraten kan je het als brood
vervanging eten. Het bevat wel natuurlijke fruitsuikers
(fructose) van de banaan en een paar eetlepels
palmbloesem suiker welke ook onder fruitsuiker vallen.
Verder vezels, vet en eiwitten en het is een aardige
energie bommetje.

200 gram speltbloem (gewone bloem kan ook)

90 gram havermout

150 gram boter

4 eetlepels palmbloesem suiker

4 eieren

6 bananen

1 theelepel bakpoeder bicarbonaat

snufje zout

75 gram dadels klein gesneden

75 gram rozijnen

75 gram fijngehakte noten en zaden
Bereidingswijze:
Verwarm je oven voor op 180 graden. Verwijder de schil
van de bananen, doe de bananen in een brede kom en
prak de bananen bijvoorbeeld met een
aardappelstamper. Doe de zachte boter bij de bananen
en meng goed. Doe dan alle andere ingrediënten bij de
bananen in de kom en meng alles goed door elkaar. Vet
vervolgens een cakevorm in, of bekleed met bakpapier
en schep het beslag in de cakevorm. Zet de bananen
cake voor circa 60 minuten in de oven. Na ongeveer 60
minuten is je cake mooi bruin geworden. Het kan zijn dat
wanneer je met een sateprikker in de cake steekt, de
cake misschien nog niet gaar lijkt (door de zachte
banaan in de cake). Laat de cake buiten de oven
afkoelen, de cake wordt dan vanzelf wat steviger. Deze is
eigenlijk de tweede dag lekkerder, als je zo lang kan
wachten natuurlijk.

Ik (Sterre Boot) kreeg bezoek van twee vrienden van
school (Phebe van Kappel en Tjerk Kuhlman). Ik
stelde voor om te gaan varen. Het was er mooi weer
voor, alleen stond er wel wat wind. Na een half uur
heerlijk te hebben gevaren, viel de motor plotseling
uit. Toen ik de motor weer probeerde aan te zetten
deed hij het niet meer, want de kabel ging niet uit.
Wij zagen aan de rand van Oost-Knollendam een erg
groot en mooi schip liggen. Wij werden er door de
wind naartoe gedreven, maar we wilden toch naar
huis en we hadden een peddel bij ons, dus peddelden
wij naar de overkant. Na twee minuten te hebben
gepeddeld waren we nog maar éen meter verder. Het
peddelen werkte dus niet zo goed, we dreven richting
de kant van Oost-Knollendam en net toen wij aan de
kant lagen kwam er een groot vrachtschip aan, een
zuigboot! Gelukkig waren wij op tijd aan de kant! Aan
de kant van Oost-Knollendam werden wij geholpen
door Rob Slob, en hij probeerde de motor weer op te
starten, alleen jammer genoeg lukte dat niet. Gelukkig
stelde hij voor dat wij hem de volgende dag mochten
ophalen. Mijn vader kwam ons na 10 minuten
ophalen vanuit zijn werk. Hij heeft ons naar huis
gebracht, en mijn opa heeft daarna de boot bij Rob
Slob opgehaald. ”Wat een avontuur!” Uiteindelijk
kwam alles dus goed! Nog veel dank aan Rob Slob
voor zijn gastvrijheid. “ U bent de held van de dag!”

Recept van Patty Vegt
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