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Voor 
& 
Woord
Beste dorpsgenoten en 
sponsoren,

Voor u ligt alweer een nieuw 
exemplaar van de WKD’er. 

Inmiddels is de school weer 
begonnen en we hopen dat 
iedereen een goede zomer heeft 
gehad. De bouwvak is achter de 
rug en er wordt veel gewerkt in 
het dorp. 

Trucks en shovels rijden af en 
aan om materiaal aan te leveren 
voor het versterken van de dijk 
en het opnieuw bestraten van de 
Bakkersstraat. Er wordt nog 
gewerkt aan het kruispunt West- 
Knollendam en de N246.  

De Prinses Amaliabrug is 
inmiddels klaar en in gebruik. 
Donderdag 12 september was 
de officiële opening en de 
tentoonstelling van pont tot brug 
in de Noorddam. Meer over de 
brug leest u in de WKD’er.

Verder vindt u in deze uitgave 
nieuwtjes van de Theo Thijssen 
school, verslagen van de his- 
torische wandeling door West- 
Knollendam, van het biljart uitje, 
van West-Knollendam toen en 
nu, een stukje over bladblazers 
(want de herfst is in aantocht).

En in de rubriek uitgelicht leest u 
een interview met André van 
Gellekom. 

Natuurlijk doet het dorpshuis ook 
weer een duit in het zakje.

Ik wens u veel plezier met het 
lezen van deze Wkd er.

Wilma Floor

Openingsfeest druk & gezellig
Zaterdag 7 september stond voor dorpshuis de Noord- 
dam het openingsfeest voor seizoen 2019/2020 op de 
agenda. Het organisatiecomité had zich als doel gesteld 
om er één spetterende dag van te maken en niet zoals 
voorgaande jaren een twee of drie dagen durend evene- 
ment. De organisatie heeft alles uit de kast gehaald om er 
een dag van te maken die voor elke West-Knollen-  
dammer, van welke leeftijd dan ook, leuk zou moeten 
zijn. En dat het geslaagd was bleek wel want wat was het 
druk en iedereen bleef.

Oud-Hollandse spelletjes
Gelukkig waren de weer- 
goden ons ook goed gezind. 
Was daar in de morgen nog 
flink wat regen, ’s middags 
bleef het gelukkig zo goed als 
droog en kon het 
springkussen en het levend 
voetbalspel opgeblazen 
worden.

Het feest begon om 14 uur 
met oudhollandse spelletjes 
voor jonge, middelbare, en 
oude Knollendammers. 

Er zijn 40 tot 50 deelnemers 
geweest. Kinderen stonden 
om 14 uur met hun ouders al 
in de rij om naar binnen te 
gaan. 

De kinderen waren blij met de 
munt die ze op school hadden 
gekregen. 

Springkussen
Het springkussen, mogelijk 
gemaakt door Amber Wollrabe, 
blijft voor kinderen een hit, en 
met het zonnetje erbij was het 
een gezellig samen- zijn voor 
ouders en hun kinderen op het 
veld van de ijsbaan.

Levend voetbalspel
Wat ook een groot succes was, 
was het levend voetbalspel! En 
hoewel op de flyers nagenoeg 
niet gereageerd was om mee te 
doen waren er rond 16 uur toch 
vijf teams die de strijd met elkaar 
aan wilden gaan. Ook hier een 
mix van jong en oud waarbij de 
jongste misschien 5-6 jaar en de 
oudste rond de 65 was. Het was 
hilarisch alleen al hoe sommige 
mensen over de best hoge 
zijkant het speelveld in 
klauterden. De oudjes gingen 
met de trap om er daarna niet 
meer uit te kunnen, echt 
onvergetelijk.

Lees verder op volgende 
pagina  >>



Vervolg openingsfeest 
 
Uiteindelijk nadat alle wedstrijden van 5 
minuten gespeeld waren blies 
hulpscheidsrechter Yente op haar fluitje 
en won team “Handschoen” het toernooi. 
Lotte, Kaylie, Naomi, Bart en Daiman 
gefeliciteerd! Daarna was het tijd voor de 
Tombola.  
 
Tombola 
Intussen was er toch wel een groot deel 
van de West-Knollendammers naar de 
Noorddam gekomen. En wat een 
ongelooflijke hoeveelheid prijzen waren 
er verzameld en beschikbaar gesteld, 69 
stuks!. Hopelijk zijn er veel mensen blij 
gemaakt met een mooi cadeau. 

 
 
Foodplein 
Ondertussen was buiten op het foodplein 
de “smoker” al goed op temperatuur. De 
smoker, beschikbaar gesteld door 
Mariëtte en Paul van Pelt was op stoom. 
Hamburgers en gyros met heerlijke 
tzatziki zorgden voor veel complimenten. 
Er was een gezellige eettent met 
daartegenover de bar waar je drinken 
kon halen. Veel spullen waren door 
Peter Pruim in bruikleen gegeven, Peter, 
hiervoor je hartelijke dank! 

 
 
Open Podium 
Na het eten, het was inmiddels al  20 
uur, hadden we toch 8 acts voor het 
open podium. Het was een mix van live 
muziek, zang, dans en playback. Wat 
hebben we toch talentvolle 
dorpsbewoners.  
 

 
De DJ heeft even moeten wachten want 
het open podium liep wat uit. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. De jury 
reikte de eerste prijs uit aan Ronald Kok. 
Gefeliciteerd Ronald. Daarna ging de DJ 
los en lieten velen hun danskunsten zien 
tot om 1 uur ’s nachts het feest toch echt 
ten einde liep.  

 
De organisatie heeft de gehele dag als 
zeer waardevol en zeer gezellig ervaren. 
Van velen mochten we dat op de dag 
zelf ook al horen. 
Kortom, het was weer een echt gezellig 
West-Knollendams dagje, zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Bedankt 
We willen, als organisatiecomité, alle 
vrijwilligers die op deze dag hebben 
geholpen bedanken voor hun inzet. 
Zonder jullie inzet was het niet mogelijk 
geweest. Dus: Jaap, Mariska, Lotte, 
Roel, Tessa, Sabina, Natascha, Afra, 
Yvet, Mariët, Peter, Petra, Stella, Stef, 
Dolf, Annemieke, Marry, Martin, Gina, 
Ivar, Alex, Cees, Kees, Karin en Beyhan 
dank voor jullie hulp bij de bar, het eten, 
bij de spelletjes en bij de muntenver- 
koop.                                  Corry Hogenhuis 

 
foto’s: Willem Lijnzaat 
Meer op www.denoorddam.nl  

Biljartvereniging ‘t 
Zwaantje had ook haar 
openingsfeest  
 
Op zaterdag 24 augustus 2019 was 
het dan weer zover. De traditionele 
opening van het nieuwe 
biljartseizoen. Dit jaar had het 
Bestuur, t.w. Pieter, Ivar en Edwin 
weer een sportief element ingelast en 
dat was 'KOLVEN'. 
 
In een fraaie, tegeltjesblauwe, 
uitnodiging had Ivar al de nieuws- 
gierigheid opgewekt om er achter te 
komen wat 'kolven' nu eigenlijk was, 
maar uit de Delfts blauwe tegeltjes 
die op de uitnodiging stonden kon- 
den velen er wegwijs uit worden. 
 
Het was in elk geval een fantastische 
drukbezochte opening van het 
nieuwe seizoen met een uitstekend 
Italiaans Buffet, een goede bediening 
en vooral hulde voor de beide heren 
die aan ons kolftoernooi vakbe- 
kwaam en op een leuke wijze leiding 
en uitleg gaven. 
 
Voor de volledigheid: Yola van 
Splunteren toonde zich het beste 
talent van de groep en won een zak 
met "zwart geld" dat achteraf een zak 
muntdrop was. Bij de heren waren 
Hans Deen (1e), Martin Baars (2e) 
en Willem Lijnzaat (3e) de gelukkigen 
die van de organisatie een gratis 
lidmaatschap van de plaatselijke 
kolfclub (Togido) voor een periode 
van 3 maanden aangeboden kregen 
als prijs. 
 
Samenvattend: Piet, Ivar en Edwin, 
bedankt het was weer heerlijk 
gezellig en goed geregeld. 
 
Willem Lijnzaat 
 

 
 
Ga naar www.bvzwaantje.nl  voor 
meer uitleg over de Kolfsport & foto’s 
 

 



 

Havenmeester tegen 
wil en dank. 
 

Uitgelicht: André van Gellekom. 

Deze keer in onze krant een interview 
met André van Gellekom. Hij woont al 
meer dan 45 jaar in het dorp en is 
binnen dit dorp al drie keer verhuisd. Hij 
is havenmeester van “De Boeier”, de 
kleinste van de vier jachthavens hier in 
West-Knollendam. Mooi verhaal? Zeker, 
leest u maar verder.  

André, Amsterdammer, verhuisde in de 
zestiger jaren van het toen al drukke 
Amsterdam met zijn jonge gezin naar 
Petten. Helaas hield het huwelijk geen 
stand en kwam hij als gescheiden man 
in WKD terecht. Dat was in 1972, tijdens 
de oliecrisis. De tijden waren moeilijk 
toen en André kon het huis op 
Westknollendam nummer 59-60-61 
kopen. Hij heeft toentertijd het huis 
helemaal opgeknapt. Voor het 
restaureren gebruikte hij delen van een 
neoclassicistische kerk in Amsterdam 
die gesloopt werd. Het lijkt nu op een 
Zaans huis, maar is dus eigenlijk een 
houten huis waarin allemaal “Zaanse” 
elementen zijn aangebracht. André vindt 
het erg leuk om bezig te zijn. Het is een 
hobby van hem en hij heeft ooit een 
opleiding tot bouwkundige gevolgd.  

Op een gegeven moment kwam de 
jachthaven op de veiling. André heeft 
toen een gedeelte gekocht en een ander 
deel werd van de heer Langius. Niet 
veel later kon André het gedeelte van 
Langius ook kopen en de twee huisjes 
nummer 56 en 58 kocht hij er nog even 

bij en nummer 62 voegde hij ook nog 
toe. 

De jachthaven boeide André niet zo. Zijn 
inkomsten haalde hij uit de verhuur van 
de verschillende huizen die hij inmiddels 
bezat. Hij is gaan wonen op nummer 62, 
boven, en beneden in de huiskamer 
stond een boot die hij helemaal aan het 
opknappen was, een boeier. Eens zou 
hij daarmee gaan varen, want een 
watersportliefhebber is hij wel. 
Watersporter en knutselaar. Een druk 
baasje. Maar, naast al die drukke 
bezigheden had André ook nog gewoon 
een baan. Hij werkte als bouwkundige 
bij Ballast Nedam en werd uitgezonden 
naar Tanzania om een cementfabriek te 
gaan bouwen. Daar ontmoette hij zijn 
huidige vrouw, Eva. Terwijl hij in 
Tanzania zit krijgt zijn moeder een 
hersenbloeding. Hij besluit terug te 
keren naar Nederland en neemt Eva 
mee. Uiteindelijk wordt hij ontslagen bij 
Ballast Nedam en wordt mantelzorger. 
Andrés moeder komt ook hier wonen, op 
nummer 56 en 58, en geleidelijk of 
misschien wel noodgedwongen krijgt hij 
meer aandacht voor de jachthaven.  

In die tijd hadden alle bootjes een 
geteerde onderkant. Vanwege 
milieumaatregelen mocht dat niet meer 
en moesten alle boten een 
milieuvriendelijke  antifouling laag 
krijgen. Die zorgt ervoor dat er geen 
organismen aan je boot vast gaan 
groeien. Alle boten moesten dus 
wisselen van beschermlaag. Om dat 
voor elkaar te krijgen moet je de 
onderkant van de boot dus eerst 
ontdoen van die teerlaag. Op andrés 
terrein stond toen nog een grote loods, 
waarin achter elkaar wel drie bootjes 
pasten. Hij kreeg een gemeentelijke 
vergunning 20 uur per jaar voor het 
bestralen van die boten.  

Tijdens het jaarlijkse verblijf in Tanzania 
van André en Eva kwam de hele buurt in 
rep en roer. Enkele buurtbewoners 
waren ervan overtuigd dat André een 
staalbedrijf wilde beginnen in zijn loods 
en trommelden de andere omwonenden 
op om net als zij een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente. Zij waren 
opgeschrikt door de herrie en waren 
bang voor uitbreiding hiervan en de 
mogelijke opslag van brandbare 
chemicaliën. Toen André en Eva weer 
terug kwamen uit Afrika vonden ze een 
gereserveerde buurt. De jachthaven, 
André dus, werd al snel in het gelijk 
gesteld, hij deed immers niets verkeerd. 

Maar vanaf dat moment waren er wel 
heel wat mensen die hem niet meer 
groetten. “Ach, als de ene helft me niet 
groet, is er altijd nog een andere helft 
die me wel groet.” Dit alles speelde 
meer dan 20 jaar geleden, maar sinds 
die tijd is hij wel wat terughoudender 
geworden. 

De Boeier dankt zijn naam dus aan de 
boeier die ooit bij André beneden in de 
huiskamer stond. Toen hij hem eindelijk 
zo ver had opgeknapt dat hij ermee kon 
gaan varen, wat dus eigenlijk zijn passie 
was, mankeerde er iedere keer weer wat 
aan die boot. Hij was meer aan het 
repareren dan aan het varen en 
uiteindelijk heeft hij hem weer verkocht. 
Er moest een wat eenvoudiger bootje 
komen en dat kwam er ook, een Albin, 
maar daar heeft hij ook maar weinig 
mee gevaren. Ook weer verkocht en zo 
gaat het verhaal verder. Nu staat er 
alweer een jaar of twee een speedboot 
op zijn terrein. Zelf varen komt hij 
nauwelijks aan toe. 

Inmiddels is André 75 en denkt hij na 
over de toekomst. Hij woont nu op 
nummer 56 en 58, en heeft zijn hele 
leven hard gewerkt. Niet alleen hier, 
maar ook in Afrika waar hij minstens vier 
maanden per jaar zit. De jachthaven 
heeft geen toekomst. Boten zijn duur en 
zo ook het onderhoud en de ligplaats. 
Hij overweegt om het hele complex te 
verkopen aan iemand die er huisjes op 
kan bouwen voor rijke pensionado’s die 
graag de rest van hun leven willen 
doorbrengen aan het water met een 
bootje aan de steiger. 

Of André zelf dan een van die 
pensionado’s gaat worden betwijfelt hij. 
Voorlopig gaat hij gewoon nog door op 
deze manier en verdeelt zijn tijd tussen 
Tanzania en West-Knollendam. 

Anita Wolvers 

 



Bericht van de redactie

In de aanloop naar het ter perse gaan 
van de WKD’er neemt de werkdruk toe. 
Last minute correcties, opmaak die 
veranderd moet worden wegens laat 
binnenkomende kopij, teksten die 
ingekort moeten worden. Alle 
redactieleden kijken de volledige kopij 
dan ook na op foutjes of 
onwelgevalligheden. Soms gaat dat mis. 
Zo is er eens een opmerking van de 
redactie over het al dan niet plaatsen van 
een foto in de tekst blijven staan. Kan 
gebeuren, de meeste lezers zal het niet 
eens opgevallen zijn. In het juni-nummer 
van dit jaar ging het helaas echt mis. Er 
is een tekstfragment doorgeglipt waarvan 
auteur duidelijk had aangegeven dat dit 
weggelaten moest worden, omdat we als 
dorpskrant van een kleine gemeenschap 
niet aan “naming and shaming” willen 
doen. De voltallige redactie was het hier 
mee eens. Het betreft een tekstfragment 
in een citaat van de wijkmanager over de 
voortgang van het Tiny Forest. 
Desondanks is haar uitspraak per 
ongeluk toch integraal afgedrukt. Hoe dit 
kon gebeuren is niet te achterhalen, het 
moge duidelijk zijn dat de redactie dit ten 
zeerste betreurt. Onze welgemeende 
excuses aan de firma Jansen hiervoor. 
Het is een les voor ons als redactie om 
nog scherper op te letten.

Jaco Bakker         
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11a
Wij wonen op Schouwstraat 11a. Bert is 
hier geboren in 1946, schuin tegenover 
waar hij nu woont. Die houten woningen 
zijn lang geleden gesloopt en het terrein is 
nu tuin van fam. Kort en fam. Stoffer. 
Later nog gewoond in het dorp aan de 
andere kant van de provinciale weg. In 
een oud houten huis, op de rand van het 
huidige "eiland". 
Daarna naar de Schouwstraat. 
Meegemaakt dat de brug gebouwd is en 
de provinciale weg. Toentertijd ging je 
vanaf het schouw rechtdoor over die 
smalle weg richting Wormerveer. Toen zat 
je letterlijk te schudden in huis als er een 
zware vrachtwagen met lijnkoeken vanaf 
de Vrede naar ginder ging. Die moesten 
allen door de Schouwstraat. 
Toen ik verkering kreeg en gingen 
trouwen, Hebben we 32 jaar in Purmer- 
end gewoond. Inmiddels werd oliefabriek 
"De Vrede" gesloten en nr. 11a was ook 
een bedrijfswoning en moest ook verkocht 
worden. Mijn ouders waren al op leeftijd 
en hadden er niet het geld voor. Toen heb 
ik dat gekocht en hebben zij dat nog vele 
jaren van mij gehuurd. Later overleed mijn 
vader en nog later koos mijn moeder voor 
een bejaardenflat. 
Ik zei tegen Maaike "zullen wij in Knol- 
lendam gaan wonen?" Of ik hartstikke gek 
geworden was. In dat gat zeker en in dat 
vochtige ouwe huis. Nadat ik voor- stelde 
om er een nieuw huis neer te zetten en 
het oude te slopen, werd er een "serre op 
het zuiden" afgedwongen en was de kogel 
door de kerk. 

Nu zou ze voor "geen goud" hier weer 
weg willen. Wat wel een beetje 
tegenstrijdig was dat het huis werd 
opgeleverd, wij met de camper 
vertrokken. "Als we terugkomen, staat dat 
huis er ook nog wel, het is nu mooi weer" 
We zijn geregeld op stap met de camper, 
onderweg doen we veel aan geocachen 
en zien daardoor de mooiste plekjes van 
die omgeving waar we halt houden. Sinds 
kort ligt er door ons ook een cache bij ons 
voor de deur. 

Bert Metselaar 

Dorpswandeling met 
Piet Jongert
In aanloop naar de opening van de 
Amaliabrug organiseerde de 
Historische Vereniging Wormerveer 
op 1 september een informatieve 
zondagmiddagwandeling door ons 
dorp, met Piet Jongert als gids. 

Nadat de geïnteresseerden (waaronder 
ondergetekende) zich verzameld 
hadden in de Noorddam en een kop 
koffie en koek genuttigd hadden, 
wandelden we onder een rustig 
nazomerzonnetje het dorp in. Piet weet 
enorm veel over het dorp, hij heeft er 
vanaf 1957 ook gewoond. Zijn boeiende 
verhalen vertelde hij met zichtbaar 
plezier, en hij wist de smeuïgste details 
op te dienen. Wie het beter wist kon 
meteen weerwoord krijgen; zelfs Loes 
van Horssen (eveneens van de partij 
namens de Historische Vereniging 
Wormerveer) werd gecorrigeerd als het 
volgens Piet niet klopte wat ze zei. 

Erg leuk was het om op plekjes te kijken 
waar je normaal niet komt, bijvoorbeeld 
aan het begin van het oude straatje, 
daar zijn we nog even achter de huizen 
geweest waar nog meer huizen en 
schuurtjes staan en waar het slootje 
achter de brandweer zich vertakt. Dan 
zie je goed dat het straatje de oude kern 
is, en hier op zichzelf in feite echt nog 
een mini-dorpje is, binnen het huidige 
Westknollendam. Maar niet vrij 
toegankelijk - één van de bewoners stak 
zijn hoofd al uit het raam om te kijken 
wat die onverwachte reuring te 
betekenen had.  

Aangekomen in de Schouwstraat toonde 
Piet ons nog een foto, genomen vanaf 
de plek waar we stonden, maar dan in 
1920. Als extraatje kregen alle 
deelnemers deze foto kado. 
Als er weer een dorpswandeling komt, 
met een ander thema, ga ik zeker weer 
mee. Een aanrader!

Jaco Bakker



Dorpshuis DE NOORDDAM

AGENDA

Tentoonstelling Van 
Pont tot Brug 
Van 13 tot en met 15 september werd in 
ons dorpshuis de tentoonstelling Van 
Pont tot Brug gehouden, een 
fototentoonstelling, gesponsord door de 
Provincie Noord-Holland, van de oever- 
verbindingen (ponten, voetveren en brug) 
van West-Knollendam. 

De tentoonstelling omvatte een stukje 
historie van de verbindingen tussen 
West- Knollendam en Oost-Knollendam, 
West-Knollendam en Krommeniedijk, 
West-Knollendam met Starnmeerpolder, 
dus Markenbinnen én de verbinding van 
Oost-Knollendam naar de 
Starnmeerpolder:  dus de pontjes en 
voetveren, de bouw van de Beatrixbrug, 
de tijdelijke brug van Janson Bridging en 
de bouw van de nieuwe Amaliabrug. 

Tijdens de tentoonstelling werd een 
presentatie gedraaid van drone-beelden 
en foto’s, o.a. gemaakt door Michel 
Schermer van Facebookpagina 
Wormerveer.

Van deze tentoonstelling tonen we, in 
verband met de opening van de 
Amaliabrug, graag twee foto's :

Contacten & bestuur

Vragen, informatie en verhuur: 
info@denoorddam.nl

Aanmelden/inschrijving: 
evenementen@denoorddam.nl

Voorzitter: voorzitter@denoorddam.nl

Penningmeester: 
penningmeester@denoorddam.nl

Secretaris: 
secretaris@denoorddam.nl

We zijn op zoek naar 
vrijwilligers

Kom ons helpen 1x in de maand 
schoonmaken of help mee met 
klussen rondom de Noorddam.

Zet je in als barmedewerker voor de 
vele activiteiten die we organiseren.
Ondersteun het bestuur en help mee 
met de activiteiten.

Gezellig met andere dorpsbewoners 
samenwerken zodat de Noorddam 
toegankelijk blijft en een vertrouwde 
plek is voor iedereen.

Boeken en spelletjes 
lenen

Kom gezellig binnen en zoek een 
spannend boek of een leuk spel voor 
het hele gezin.

Kinderen mogen samen met hun 
ouders een boek of spel lenen.

We zijn maandagavond en 
woensdagmiddag open

foto van de pont (met paard 
en wagen) die de verbinding 
met Markenbinnen en de 
Starnmeer verzorgde voordat 
de Beatrixbrug gebouwd werd 
(datum foto onbekend). 

De tweede foto laat zien dat de 
bouw van de Beatrixbrug niet 
geheel probleemloos ging:

"Het schip de IJstroom - een 
beurtdienst op Amsterdam-Texel - 
voer tegen de in aanbouw zijnde 
Beatrixbrug over de Tapsloot. 

Terwijl het schip snel zonk konden de schipper en zijn vrouw worden gered. Over het 
gedeelte van de brug, waar de IJstroom door voer, waren juist 19 betonpalen gelegd 
van elk vijf ton. Daarop zou het wegdek worden gestort. De 19 palen zijn allen 
stukgevaren en op het schip van 100 ton terecht gekomen". (datering foto 1954)

september
Za: 28 Klusochtend 9.00 uur
Za: 28 Raku stoken 9.30 uur

oktober
Vr: 4 Biljarttoernooi 19:30 uur
Za: 26 Klusochtend 9.00 uur

november
Za: 9 Reünie Z.M.C. 16.00 – 

21.00 uur
Zo: 10 Feestje T.O.P 16.00 uur
Za: 16 Snerttoernooi 13:00 uur
Zo: 24 Sinterklaas 15.00 uur

december
Za: 7 Kerstversiering 

ophangen
10.00 uur

Za: 28 Klusochtend 9.00 uur



 

       

        

           

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

  

 

     

 

DENK AAN ONZE SPONSORS 

Mede dankzij de sponsoring van hierbij vermelde bedrijven kunnen 

wij onze functie als Dorpshuis blijven uitvoeren en open blijven 

voor vele dorpsbewoners die regelmatig samen komen om met 

elkaar een kaartje te leggen, een potje te biljarten of aan een van 

de vele andere sociale activiteiten deel te nemen. Het is van 

essentieel belang dat wij deze functie kunnen blijven uitoefenen in 

ons dorp, zodat zij kan voorzien in de behoefte van sociale 

contacten van iedereen in Westknollendam. Al deze activiteiten 

zijn eenvoudigweg niet mogelijk zonder onze sponsoren.  

Wilt u ons ook helpen met het Dorpshuis draaiende te houden en 

ons financieel sponsoren. Kijk voor informatie op achterzijde. 

Stichting 
Dorpshuis Westknollendam 



 

 

 
 

 

  

 

SPONSORS GEVRAAGD 
Als doorgewinterde ondernemer hoeven wij u 

uiteraard niet te vertellen wat de positieve waarde is 

van een gerichte sponsoring waar een aantal 

vermeldingen en faciliteiten voor uw onderneming 

tegenover staan. Voor slechts een gering bedrag kunt 

u met uw bedrijf al ons Dorpshuis sponsoren. 

Hieronder hebben wij een aantal keuzes samengesteld. 

PAKKET A - € 50,00 PER JAAR 

Daarvoor krijgt u een jaarlang 4x een naamsvermelding in de 

dorpskrant de WKD’er en bovendien uw naamsvermelding op 

een bord in het Dorpshuis alsmede uw naamsvermelding op 

onze website www.denoorddam.nl 

PAKKET B - € 100,00 PER JAAR 

PAKKET B - € 150,00 PER JAAR 

Daarvoor krijgt u een jaarlang 4x een 1/8-pagina advertentie 

in de dorpskrant de WKD’er en een reclamebord in het 

Dorpshuis alsmede uw naamsvermelding op onze website 

www.denoorddam.nl en een eventuele link daarop. 

Daarvoor krijgt u een jaarlang 4x een 1/4-pagina advertentie 

in de dorpskrant de WKD’er en een reclamebord in het 

Dorpshuis alsmede uw naamsvermelding op onze website 

www.denoorddam.nl en een eventuele link daarop. 

 JA, 
Ik heb de keuze gemaakt voor Pakket …….. (invullen A, B of C) 

Naam bedrijf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Naam contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Email adres: . . . . . . . . . . . . .  Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Stuur dit op naar info@denoorddam.nl of stuur ons een e-mailbericht. 

ik doe mee om het dorpshuis draaiend te houden en noteer mij,  

voosponsoring. 

            

           

Stichting Dorpshuis 
West-Knollendam 
Piet Kuiperlaan 2 

1525 PK Westknollendam 
 

NL17 RABO 0374 9026 15 
 

 

 

 

 

Informatie over sponsoring 
Info@denoorddam.nl 

 

 

 

 



 
 
In Memoriam: Ada Pruim-Kok 
 
Voor vele mensen was zij een bekende verschijning: op de 
fiets met haar wapperende lange haar,  
Ada Pruim-Kok. In het bijzijn van haar familie is zij rustig 
overleden op 17 juli 2019.  
 
Ada was een zeer 
actief en sociaal 
mens en heeft tot 
haar 80ste jaar 
mogen genieten van 
haar familie, dorps- 
genoten, feestjes en 
haar creatieve geest 
niet te vergeten.  
Toen ze ziek bleek 
is het snel gegaan, 
ze mocht nog op 3 
juli 2019 83 jaar 
worden.  
 
Vele dorpsgenoten 
hebben haar nog 
opgezocht, daardoor 
bleek dat ze zeer geliefd was. Op Ada's kaart was te lezen:  
 

 
eenvoud siert de mens.. en zo is het. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Baltus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

In memoriam: Agnes 
van Laar. 
Op maandag 2 september, 
een dag voor haar 77e 
verjaardag, is onze dorps- 
genoot Agnes van Laar – van 
Bergen overleden. Ze 
woonde op nr. 76 in het huis 
links van de oude brand- 
weergarage. Ze was al enige 
tijd ziek. Na haar overlijden is 
aan haar wens voldaan om 
een aantal dagen opgebaard 
te liggen in haar woonkamer. 
Velen hebben daar afscheid van haar genomen.  
Op zaterdag 7 september was de afscheidsbijeenkomst in het 
crematorium in Zaandam. Ook daar hebben buurtgenoten 
afscheid van haar genomen. 
Agnes kwam samen met Gert-Jan van Laar eind jaren ‘80 in 
West-Knollendam wonen. Gert-Jan is twee jaar geleden 
overleden.  
Agnes is jarenlang penningmeester van het dorpshuis 
geweest, totdat Jaap van Leverink het stokje van haar 
overnam en ook na die tijd was ze altijd beschikbaar om het 
penningmeesterschap waar te nemen als Jaap op vakantie 
was. Daarnaast heeft ze jaren de bardienst verzorgd voor de 
55+ biljartclub op woensdagmiddag. Bij de jaarlijkse 
kermissen was ze ook altijd present.  
We zullen haar aanwezigheid missen.  
Sandra, haar dochter, komt  in haar huis wonen.  
Namens de redactie van de WKD-er wensen we haar en haar 
familie veel sterkte toe voor de komende tijd.  
 

Wanda Kleiss 



Voor de zomervakantie heeft groep 8 afscheid genomen van OBS 
Theo Thijssen. Teun, Kyra, Sam, Maaike, Stef, Hummer, Fleur en 
Thijs zijn naar verschillende middelbare scholen vertrokken. Wij 
wensen hun heel veel succes op hun nieuwe school. 

In de vakantie op 12 augustus is juf Helen bevallen van een gezonde 
dochter. Afgelopen week heeft het team Helens dochter mogen 
bewonderen. Juf Helen zal de komende tijd nog met verlof zijn. Na de 
kerstvakantie gaat zij weer beginnen in groep 6/7/8.

Juf Janneke is na de zomervakantie het team van de Theo Thijssen 
komen versterken. Zij geeft de groepen 6/7/8 op maandag donderdag 
en vrijdag les. 

Wat betreft de schooltuinen hopen we zo spoedig mogelijk positief 
nieuws te kunnen melden. Wij wachten op een startdatum van de 
gemeente, waarop de schooltuinen gesaneerd gaan worden. Daarna 
zullen de schooltuinen weer opnieuw ingericht worden. Streefdatum 
is om na de voorjaarsvakantie van 2020 weer te kunnen starten in de 
tuinen. 

Ook zullen we binnenkort op school gaan starten  met ‘maak- 
onderwijs'. Dit betekent dat de leerlingen naast rekenen, taal en lezen 
ook lessen krijgen die te maken hebben met wetenschap en techniek. 
Dit zal in samenwerking zijn met Fluxus en de ontwikkelaars van 
‘Klooikoffers’. De thema’s rond deze lessen zullen gekoppeld worden 
aan het Zaans industrieel erfgoed.

We hebben er met zijn allen veel zin in om er een fijn schooljaar van 
te maken.

Team Obs Theo Thijssen

Het nieuwe 
schooljaar  
OBS Theo 
Thijssen goed 
van start.

Openingsborrel 
Prinses Amaliabrug
Donderdag 12 september 17.00 uur was er een 
welverzorgde  openingsborrel  in The Old Rooster. 
Alle dorpelingen hadden  een uitnodiging gekregen, 
en behoorlijk veel van hen hadden daaraan gehoor 
gegeven. 

Het was een mooie frisse dag, buiten en binnen was het 
nog aardig dringen. Dan volgde het officiële moment, de 
toespraken van de gestropdaste heren Adnan Tekin c.s. 
Die toespraken moesten beter niet te lang duren. 
De tweede spreker merkte op dat hij niet veel toe te 
voegen had aan de eerste spreker, waarop (?) hem vrolijk 
toeriep dat hij dan beter zijn microfoon meteen aan 
nummer drie kon doorgeven. Enfin, zodra de laatste 
spreker klaar was klonk er een opgelucht applaus.  

Dan volgde nog een symbolisch moment: de heer Adnan 
Tekin, gedeputeerde  van de provincie Noord-Holland  
voor o.a. Mobiliteit, overhandigde  het oude bord van de 
Beatrixbrug aan Loes van Horssen en Piet Jongert, leden 
van de werkgroep  Heden en Verleden  van West-Knol- 
lendam, die daar vast nog wel een plekje voor vinden in 
hun archief in Wormerveer. 

Hierna hief het dorp het glas weer en pakte een 
passerend borrelhapje,  de muziek zwol weer aan en de 
dorpelingen vervolgden hun  gesprekken over alle andere 
zaken waar ons dorp zich mee bezig houdt.                        

Jaco Bakker           



Bladblazer of bladhark?
Ik ben dol op het najaar. De bladeren met hun rode, gele, oranje en bruine kleuren, de lange wandelingen door de bossen, de 
lange schaduwen, de sterke geuren en lekker met je regenlaarzen aan de afgevallen bladeren voor je uit schoppen. Ik kan me nog 
herinneren dat -toen ik klein was- ik soms tot aan mijn knieën door de bladeren liep. Heerlijk! Herfst!

Maar het lijkt wel of er tegenwoordig geen bladeren meer op de grond mógen liggen. De gemeente plaatst grote korven waar wij 
onze bladeren in moeten gooien; er lopen mannen in groene pakken achter elkaar door de straten en blazen met enorme kracht en 
nog meer herrie de bladeren van de stoepen en uit plantsoenen op de straat; grote machines vegen of zuigen die bladeren daarna 
op. Vanaf half december is er géén blad meer te vinden in bebouwde kommen. De groene mannen lopen met gehoorbescherming 
op, want het geluid dat ze produceren gaat boven de maximum geluidsnorm van 55 decibel. Het is net alsof je puisterige 
buurjongen van 16 zijn tweetakt brommertje tot vervelens toe aan het starten is.

In veel landen gaan al stemmen op om dit onzinnige apparaat te verbieden. In de VS ís het al in verschillende staten verboden om 
deze helse machine te gebruiken. Veel mensen komen tot het besef dat afgevallen bladeren belangrijke ecologische functies 
hebben. Het wegblazen hiervan heeft geen enkel nut. Wat zijn die natuurlijke functies dan?

● Bladeren vormen het voedsel voor miljoenen kleine diertjes en andere organismen, waaronder paddestoelen die laag bij of 
in de grond leven. Met zijn allen zorgen ze ervoor dat alle bladeren opgeruimd worden gedurende de winter.

● Een niet onbelangrijke bijkomstigheid: de grond wordt daardoor verrijkt met humus. Het gebruik van (kunst)mest in het 
voorjaar is vaak niet meer nodig.

● Bladeren hebben in de winter de functie van een deken. Als je de bladeren tussen je planten en in je borders harkt, 
beschermen ze ook nog eens je kwetsbare planten tegen de strenge vorst en bij verrotting van bladeren komt warmte vrij, 
waardoor planten eerder gaan uitlopen in het voorjaar.

● Bladeren zorgen ervoor dat egels een winteronderkomen hebben. Deze dieren slapen de hele winter onder een dikke laag 
bladeren en komen pas in het voorjaar weer tevoorschijn.

Aan het begin van de lente zijn de bladeren “als sneeuw voor de zon” grotendeels verdwenen.

In veel gemeenten gaan al stemmen op om de bladblazer weer te vervangen door de hark. De hark is immers praktisch geluidloos, 
beter voor het milieu en bespaart u ook nog een avondje sportschool. Wanneer u als particulier in het bezit bent van een 
bladblazer, zou ik als ik u was het apparaat ergens achter in de schuur opbergen en voor vaderdag een mooie bladhark vragen. 
Meer over dit onderwerp: 

https://sargasso.nl/echte-mannen-geen-bladblazer/   

Anita Wolvers

Peter Seijmour heeft van het 
openingsfeest van de Noorddam heel 
veel mooie foto’s geschoten, hiernaast 
een kleine collectie, maar kijk vooral 
even op de Facebookpagina van de 
Noorddam & www.denoorddam.nl voor 
de volledige collectie 

Man Bijt Hond is weer op TV en voor 
de opnames is deze zomer de 
cameraploeg  in ons dorp gesigna- 
leerd.. De redactie krijgt een bericht 
van de producent wanneer  het item 
wordt uitgezonden.  We houden  u op 
de hoogte.

https://sargasso.nl/echte-mannen-geen-bladblazer/

