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Dorpsgenoten,
Hier het decembernummer
van de Wkd ’er dit keer
professioneel geprint door
Zaansprint uit Wormerveer
& gesponsord door de
Noorddam. Rick Stad verzorgt vanaf nu de
vormgeving van de Noorddam pagina's en de advertenties.
De redactie was zeer
verheugd om een brief van
Sinterklaas te ontvangen,
waaruit blijkt dat hij en zijn
pieten zeer welkom zijn
ontvangen dit jaar.
Verder wordt Peter van der
Laan (De nieuwe eigenaar
van het restaurant waar
Sinterklaas aan wal stapte)
uitgelicht, worden/zijn er
nieuwe bomen in ons dorp
geplant, is Jaco op
excursie geweest bij de
oude bakkerij op Westknollendam 54.
We staan even stil bij het
overlijden van een bekende
Knollendammer, op dinsdag 24 december (kerstavond) zal kerstkoor
Luchtalarm weer door de
straten trekken. In deze
Wkd‘er kunt u lezen waar
en hoe laat dit koor een
uitvoering geeft.
In het midden van de Wkd
‘er vindt u de gerestylde
pagina’s van de Noorddam
met de agenda voor de
komende maand.
De Theo Thijssen heeft nu
vakantie, maar in de vaste
rubriek leest u al het school
nieuws.
De redactie wenst u allen
fijne feestdagen en wellicht
tot op de nieuwjaarsborrel
zondag 5 januari in de
Noorddam

Ivar Bron

Brief van
Sinterklaas
Lieve kinderen van West-Knollendam,
Wat hebben jullie mij en de Pieten een
feestelijke middag bezorgd.
We hebben er heel erg van genoten. Ik schrijf
dit stukje aan mijn werktafel direct nadat ik
uit het Dorpshuis thuisgekomen ben. Ik vond
het zo geweldig dat jullie allemaal aan de haven
stonden om ons op te wachten. En al die
prachtige vlaggetjes in de straten. Die
hebben vast de moeders en vaders opgehangen,
want dat was voor jullie wel wat hoog.
En toen waren er ook nog al die trommelaars.
Dat maakte het helemaal gezellig. Ze liepen
voor mij wel een beetje te hard, maar dat is
toch nog goed gekomen. Ik kwam nog net op
tijd bij het Dorpshuis aan. Onderweg ben ik
veel op de foto gegaan en dat kost natuurlijk
ook tijd. Gelukkig snapte de mevrouw van de
trommelaars dat wel en was ze niet boos op
mij. Trouwens mensen zijn niet zo gauw boos
op Sinterklaas. Binnen in het dorpshuis was
het ook al zo mooi versierd en zaten jullie zo
gezellig met jullie ouders in de grote zaal. En
wat een prachtige stoel stond er op het toneel!
Jullie zagen wel dat de ondeugende Pieten daar
wel in wilden zitten, maar gelukkig zorgde de
hoofdpiet ervoor dat Sint er kon gaan zitten.
En toen begon het feest: eerst alle liedjes die
jullie zo prachtig zongen en toen kwamen die
geweldige dansende meisjes.

Die konden er wat van! Ze sprongen en vlogen
heen en weer op het toneel zo snel en zo lenig
dat ik er stil van werd. Dansen kon ik vroeger
wel een beetje, maar zo goed als deze meisjes
heb ik het nooit gekund. Fantastisch gewoon.
En wat hadden jullie met velen een schoen
gezet, daar konden de Pieten alle cadeautjes in
doen. Ik hoop dat jullie er blij mee waren. De
kinderen die alleen en met z’n tweeën een liedje
voor me zongen vond ik erg dapper. Zo maar op
het toneel gaan staan met alle mensen uit het
dorp in de zaal om voor mij een liedje te zingen:
dat vindt Sint erg stoer. Ik wil jullie en alle
moeders en vaders die dit geregeld hebben,
allemaal erg bedanken voor deze prachtige
middag. En ik zou zeggen: tot volgend jaar.

Sinterklaas en de Pieten
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Bronzen naambord
Beatrixbrug

De regen vlaagt tegen de ramen, de Sint
is huiverend weer naar Madrid
vertrokken en de avond valt al in de
middag. Bijna winter. Bijna Kersttijd.
Tijd voor

Tijdens de voorbereiding van de
tentoonstelling : Van Pont tot Brug, is door
bemiddeling van Loes van Horssen van de
Historische Vereniging Wormerveer HVW
bereikt dat het bronzen naambord van de
Beatrixbrug door Dura Vermeer is
overhandigd aan de HVW. Dit vond plaats
in The Old Rooster op 12 september 2019.
Na onderling overleg is besloten dat het
bord beter past in de Noorddam en het
daarom in bruikleen af te staan. Het past
niet in de vitrine maar zal worden voorzien
van een ophangsysteem en is dan
zichtbaar voor iedereen. Nu werkgroep
Heden en Verleden WKD officieel onder de
paraplu van de HVW nieuw leven is
ingeblazen, willen we de vitrine, die
eveneens via Loes in het dorpshuis is
gekomen, beter gaan gebruiken. Wij willen
regelmatig wisselende thema's tonen met
betrekking tot ons dorp. NB. Nieuwe leden
zijn welkom bij de HVW. Voor een heel jaar
bedraagt de contributie € 18,50. U ontvangt
dan 3 x per jaar het blad "Wormerveer
Weleer" alsmede de Nieuwsbrief.

kerstkoor Luchtalarm

Yola van Splunteren

om de Dickenskleding weer uit de
mottenballen te trekken en hoedjes te
passen. Na drie maanden repeteren kijken
we weer uit naar onze tocht door het dorp
op kerstavond, in vol ornaat. Ook dit jaar
is het repertoire weer met een nieuw
kerstlied uitgebreid, wat het is blijft nog
even een verrassing. Tipje van de sluier:
het wordt het laatste liedje van elk
optreden en zodra we inzetten kunnen de
handschoenen uit!
Helaas zullen we het dit jaar zonder de
mooie baritons van Cees van Broekhoven
en Rob Bruijn moeten doen maar we
hebben ook weer een paar nieuwe
koorleden! Tineke en Afra komen het koor
versterken met hun heldere sopranen en
de mannenzang wordt aangevuld met de
bariton van Frank. Naast deze nieuwe
stemmen bestaat het koor uit de
oud-gedienden (in alfabetische volgorde)
Anita, Betsy, Eef, Eg, Jaap, Tine, Wanda,
Willy en Yola. De muzikale begeleiding (of
wat daarvoor doorgaat) op gitaar zal weer
worden verzorgd door ondergetekende.
Hier volgt de geplande serie optredens, al
naar gelang de invloed van weer en wind
(en de hoeveelheid genuttigde spiritualiën)
kan dit wat afwijken maar we gaan ons
best doen om op tijd te komen:
19:30 Schouwstraat
20:00 bij Sonja (oostzijde fietstunneltje)
20:30 Bakkersstraat, op het erf van Piet en
Yola van Splunteren
21:00 Bakkerseiland
21:30 bij de brandweerkazerne
22:00 Geertje Pel Grootstraat
Let goed op, overal zullen we worden
aangekondigd door de bekende kerstbel.
Laat de sneeuw maar komen, we zijn er
klaar voor!
Jaco Bakker

Nieuws OBS Theo Thijssen

Schooltuinen
Na een lange tijd lijkt het er eindelijk op
dat er gestart gaat worden met de
saneringen van de schooltuinen.
Afgelopen weken is er contact met de
gemeente geweest. De bedoeling is dat
de huidige schooltuinen geschoond
worden. De bomen, onkruid en afval wat
daar de afgelopen jaren terecht is
gekomen zal worden weggehaald.
Daarna is het de bedoeling dat er een
nieuwe laag grond op de tuinen komt.
De gemeente zal dan een schuurtje en
overkapping plaatsen, waar spullen
kunnen worden opgeslagen. En als
laatste zullen de schooltuinen opnieuw
worden ingericht. Streefdatum om te
starten met de sanering zal in januari
2020 zijn. Als team hopen wij nu echt
dat het er na 4 jaar van zal komen dat
de gemeente zal gaan starten.
Schoolnieuws
Juf Helen zal na de kerstvakantie het
team van de Theo Thijssen weer komen
versterken. De leerlingen zullen in de
komende maanden extra les krijgen in
muziek, dans, vloggen en
maakonderwijs. Na de voorjaarsvakantie zal er een Cuco project
plaatsvinden in het teken van Creatief
proces en 21e - eeuwse vaardigheden.
Aan dit project doen zes scholen mee.
Het is speciaal bedoeld om van 'gewone'
cultuuractiviteiten meer te maken dan
alleen maar een uitje. Zo krijgen
toneelvoorstellingen, een bezoek aan de
Zaanse molens of het Zaans Museum
een creatieve impuls en werken de
leerlingen aan 21e-eeuwse
vaardigheden als samenwerken,
communiceren, onderzoeken en
ICT-geletterdheid. Niet alleen de
leerlingen, maar ook de leerkrachten
leren verschillende kunstzinnige
competenties van de vakdocent.
Laatste schoolweken
De school is de afgelopen week weer in
kerstsfeer omgetoverd. En we hebben
van de heerlijke jaarlijkse kerstmaaltijd
genoten.
Namens het team van de Theo Thijssen
wensen wij iedereen fijne feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

Meer groen voor Westknollendam
De afgelopen jaren zijn er veel bomen gekapt in en om Westknollendam. Bij de jachthavens, bij de school, langs de singel
achter het Amfibieplein, bij het tunneltje en als laatste natuurlijk langs de N246. Ook zijn sommige bomen er slecht aan toe
ze zijn al dood of zijn in zeer slechte staat.
Nu komen er 15 bomen bij. Omdat terug planten van bomen in een bomenrij lastig is, een klein boompje dan te weinig
ruimte en licht krijgt in een rij oude bomen is er gekozen om dan op plekken waar er meer ruimte is bomen terug te
plaatsen.
Boombeheerder van de Gemeente Zaanstad Chris Winter heeft na een bezoek aan WKD gezien dat er bomen vervangen
moeten worden en dat er bomen bij kunnen komen. We hebben samen met iemand van Groenfra een rondje gelopen en
gekeken naar goede plekken om bomen bij te planten en wat voor de gekapte bomen terug geplant kan worden.
Ik heb een kaartje gemaakt en daar de nieuw te planten bomen als stip opgezet, Groenfra heeft er de namen bij gezet. We
moeten nog even kijken of deze bomen goed afgestemd kunnen worden aan hun standplaats ivm grootte, bebouwing in
de omgeving, grond etc.
De bomen komen allemaal aan de Oostkant van de N246 omdat aan de kant van de Industrieweg vorig jaar 33 boompjes
bij zijn geplant en als het goed is wordt er door de provincie nog een aantal bomen langs de N246 terug geplant.
Het kan generaties duren voordat jonge bomen dezelfde kwaliteiten hebben als oude exemplaren. Zoals bijvoorbeeld
hittestress in de zomer en luchtzuivering door filtering van fijnstof en het produceren van zuurstof. Groen geeft een
landelijke sfeer, werkt rustgevend en is belangrijk voor de natuur. Daarom zou het fijn zijn als de bomen een goede en
mooie plaats krijgen in ons kleine dorp.
Groenfra wil graag begin januari beginnen met planten want nu is het nog plantseizoen. Mochten er mensen zijn die
bezwaar hebben om wat voor reden dan ook zou je dat mij willen melden dan kunnen we kijken of er andere
mogelijkheden zijn, zodat er niet op een later tijdstip als de bomen al geplant zijn klachten komen.
(mail: Patty Vegt, info@casanatura.nl, tel 06-533 779 65)
1 Iep (Ulmus 'Frontier')
2 Esdoorn (Acer campestre 'Elsrijk')
3 Esdoorn (Acer campestre 'Elsrijk')
4 Esdoorn (Acer campestre 'Elsrijk')
5 Haagbeuk (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
6 Haagbeuk (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
7 Turkse hazelaar (Corylus colurna)
8 Turkse hazelaar (Corylus colurna)
9 Zwarte berk (Betula nigra)
10 Iep (Ulmus 'Columella')
11 Iep (Ulmus 'Frontier')
12 Haagbeuk (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
13 Iep (Ulmus 'Columella')
14 Moeraseik (Quercus palustris)
15 Japans Kaukasische Els (Alnus spaethii x 'Spaeth')

gezellig in het restaurant te
zitten, kun je ook maaltijden
afhalen. Ook voor de vegetariërs
is er veel keus. De kok kan van
bijna iedere maaltijd op de kaart
een vleesloze versie creëren.
Peter organiseert ook
wijnproeverijen. Binnenkort, 25
januari 2020, is er zelfs een
portproeverij. Behalve port zijn er
dan ook allerlei culinaire
lekkernijen te nuttigen. Iedere
portliefhebber kan hierbij van de
partij zijn.

Uitgelicht met Peter
van der Laan
Deze keer dus een echt bekende
dorpsgenoot. Peter kennen we al
wandelend door het dorp, met
zijn hond of op weg naar zijn
werk. Onderweg iedereen
groetend met zijn luide diepe
basstem. Sinds maart 2018 runt
Peter het enige restaurant dat
ons dorp rijk is, The Old Rooster,
voorheen ’t Swaentje.
Als je hem vraagt naar hoe het
gaat met zijn toko, begint hij
meteen enthousiast te vertellen.
Over het feit dat het niet alleen
een KIPrestaurant is, maar het is
zoveel meer dan dat. Kip is een
onderdeel dat bij hem veel
aandacht krijgt. Het is lekker,
caloriearm en veelzijdig. Er wordt
wel eens geroepen: “Een lekker
kippetje is moeilijk te krijgen!” Als
je bij Peter komt zal je moeten
bekennen dat de kip top is. De
mensen komen terug en dat is
een goed teken. Ook veel
dorpelingen weten het restaurant
te vinden. Op woensdag is er
altijd een daghap, voor 12 euro
en als je geen zin hebt om te
koken, maar ook geen tijd om

Je hoort de mensen wel zeggen:
“Vroeger was het veel gezelliger
in het dorpshuis”. Maar ja,
vroeger was het dorpshuis ook
kleiner, het dorp was vele malen
kleiner en daardoor de
saamhorigheid wel groter. Tijden
veranderen.

Wat zou je willen veranderen als
je burgemeester was van
Westknollendam? Nou, zegt hij,
ik zou wel iets aan de verlichting
willen doen, van die leuke
Zaanse lantaarnpalen. De wegen
worden al wat beter, we kunnen
Peter is eigenlijk afkomstig uit de
steeds beter onze auto’s kwijt,
groothandel, was veel bezig met
we hebben een leuk parkje
eieren, maar had de drive om
gekregen, nu de verlichting nog.
toch nog eens iets anders te
En, ik zou als burgemeester er
proberen. Dit café/restaurant
voor pleiten om huizen die
kwam op zijn pad en hij dacht:
vrijkomen aan jonge gezinnen te
Als ik het nu niet doe, komt het er
gunnen. Wat ons dorp nodig
nooit meer van.
heeft is verjonging.
Peter woont al 34 jaar in
Kortom, Peter heeft een gezellig
Westknollendam. Hij is hier op
eetcafé, hij doet verschrikkelijk
zijn 25e komen wonen met zijn
zijn best en probeert op alle
toenmalige vrouw. Kreeg met
fronten de toeloop naar zijn
haar twee kinderen, een zoon en
restaurant te bevorderen. Ook
een dochter. Zijn dochter is na
sommige dorpsbewoners weten
even weggeweest te zijn weer
de weg te vinden, maar de
teruggekomen in het dorp en
evenementen, de wijn-, whiskyheeft ervoor gezorgd dat Peter
en portproeverijen zou hij graag
zich nu opa kan noemen van
wat beter bezocht willen zien.
twee kleinkinderen. Het
Dus, houdt u van port of zou u
dorpsleven bevalt hem prima. Hij
deze drank wel willen
vindt het een prachtig dorp, maar
ontdekken? Houd dan 25 januari
mist wel de saamhorigheid meer
vrij in uw agenda. En voor
en meer. Voor zo’n klein dorp als
iedereen is er op 3 januari vanaf
dit zouden de mensen veel meer
20:00 uur een nieuwjaarsborrel
met elkaar op kunnen trekken,
met live muziek
maar dat gebeurt niet of
nauwelijks. Dat zie je ook aan het
dorpshuis, waar je heel veel
energie in moet stoppen om de
mensen daar heen te trekken.
Maar ja, we leven in hectische
tijden, mensen zijn aan het werk.
Je ziet het ook in
familieverbanden. Mensen
.
hebben al moeite om de
familierelaties te onderhouden.
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EINDEJAARS-FESTIJN
BC ‘t Zwaantje
* weer groot succes *
Het mag een uniek fenomeen genoemd
worden dat een normale 'relatief kleine'
biljartvereniging zoals 't ZWAANTJE uit
Westknollendam naast de wekelijkse
reguliere speelavonden en de sportieve
biljarttoernooien ook nog eens jaarlijks
een aantal bijpassende evenementen
organiseert voor haar leden en hun
partners.
Naast een Seizoensopeningsuitje (dit
jaar 'kolven' in het Moriaanshoofd in
Wormer) werd het jaar 2019 wederom
sportief besloten met een 'Eindejaarsfestijn' op zaterdagavond 14 december
2019.
Om exact 20.00 uur die avond
verzamelde een flink aantal van de
leden zich in de foyer van het dorpshuis
De Noorddam alwaar men werd
ontvangen met koffie en/of thee met
daarbij een flink stuk gebak of een plak
kerstbrood.
Na een welkomstwoord van de
voorzitter (pardon: leider) van 't
ZWAANTJE nam Ivar Bron de
microfoon over van Pieter van
Splunteren en deelde mee dat er
wederom een speciale 'Zwaantje
kerstquiz (soort pubquiz) die avond
gehouden zou worden.
Vanwege een bericht van verhindering
van Edwin Boot had Ivar zijn vriendin
Marcia bereid gevonden om hem die
avond te assisteren hetgeen, naar later
zou blijken, zij op een voortreffelijke
wijze deed.
Naast een tweetal bingorondes
(tenslotte moest er een bijdrage in de
kosten georganiseerd worden) werd er
een aantal rondes gedaan waarbij de
aanwezigen aan de hand van foto's
moesten vermelden welke personen er
op stonden en in welke hoedanigheid
zij de pers gehaald hadden. Ook
diende aan de hand van
muziekfragmenten van
christmas-songs vermeld te worden
welke plaatsen er bezongen werden,
en een ronde waarvan een maand
vermeld moest worden van een
nieuwsfeit in het huidige jaar en
uiteraard mocht een gebruikelijk
sportief intermezzo zoals vlotbruggen
voor de dames en 'dobbel'-biljarten
voor de heren niet ontbreken.

Tevens werd naast een kubus-ronde
ook een brei-opdracht bedacht. Marcia
had van huis uit haar voorraad wol en
breipennen uit de kast gehaald en per
team moest een soort sjaal gebreid
worden. Het team dat de langste lengte
had gebreid kreeg dan ook de
daarmede te verdienen punten. Een
bijzondere opdracht die weer liet zien
dat onze 'dames' het ouderwetse
breiwerk niet waren vergeten en tot
veel hilariteit leidde. Misschien een idee
voor het dorpshuis om een 'brei'clubje
op te richten.
Onderstaand vindt u een overzicht van
de verschillende onderdelen met de
daarbij behorende scores alsmede het
eindtotaal. U kunt zelf dan ook
constateren dat de ploeg van 'DE
BALLEN' met teamleider Joost
Cornelissen, weliswaar met een nipt
verschil, met de 1e prijs ging strijken.
Wellicht dat er volgend jaar bij een
herhaling van een dergelijke 'kerstquiz'
een soort VAR aangesteld kan worden
om te voorkomen dat een team met
zoveel 'valse' bingo's daarvoor niet op
de vingers getikt wordt.

Op donderdag 15 Augustus is Hans
Metselaar overleden.
Hij heeft helaas niet ouder mogen
worden dan 67 jaar.
Hij was een geboren en getogen
Westknollendammer en heeft zich in
zijn gezonde jaren altijd met hart en
ziel ingezet voor het dorp.Zo was hij
secretaris bij het Ons huis, organiseerde de rommelmarkten,heeft de
heden en verleden club opgericht en
heeft er voor gezorgd dat de
molenstenen van Molen de Vrede op
het plantsoen op de Bakkerstraat
kwamen te staan.
Kerstavond gaat het Luchtalarm altijd
op vaste prik de straten op om
kerstliederen te zingen,en Hans liep
dan voorop in zijn kerstmannenpak.
Wij van de Wkd ‘er wensen de
familie nog heel veel sterkte met het
verlies van Hans en bedanken Popke
en Moniek voor het mooie stukje en
de foto.

De gehele avond werd vanaf achter de
bar perfect geregeld door Afra, die ook
door Pieter hartelijk werd bedankt met
een presentje.
Een complimentje en bedankje voor
Marcia, Pieter en Ivar voor de
organisatie en leiding.
Willem Lijnzaat

Kitty van Vlaanderen

De oude bakkerij van
Westknollendam
Na het overlijden 30 april j.l. van Alie Oortwijn, de laatste
van de gezusters Oortwijn, kwam het huis leeg te staan
waar zij jarenlang met haar zus Trijntje gewoond had.
Niet alleen haar woning, maar ook de vroegere bakkerij,
die al zo'n 25 jaar leeg staat, kwam toen vrij voor de
verkoop. De redactie was ter ore gekomen dat
dorpsgenoot Jan-Willem de Bie zijn oog op het landje
van de oude bakkerij had laten vallen om daar een
nieuwe woning te laten bouwen.

voor het voorgoed met de grond gelijkgemaakt wordt, met
dank aan de nieuwe eigenaar Jan-Willem.
Loes kreeg bij vertrek nog een stapel bakblikken en blikken
sjablonen mee met de letters MB (iemand enig idee waar die
afkorting voor kon staan?) en nog wat zaken te leen zoals
een ouderwetse wafelijzer. (we kijken uit naar de eerste
resultaten van je wafelbakkookkunst, Loes!)

Een heerlijk stuk land met uitzicht ver over de polder. Maar
de bakkerij valt van ellende uit elkaar dus die gaat tegen de
vlakte. Overigens alleen dankzij het ontbreken van een
speciaal soort steunbalken aan één kant van het gebouw.
Als die er aan de andere kant ook nog in hadden gezeten
was dat zo bijzonder dat het op de monumentenlijst zou
worden geplaatst. Nu kan het slopen dus beginnen. Een
mooi moment voor mij als onderzoekende reporter van de
WKD'er om eens een kijkje te nemen.
Samen met Loes van Horssen (van de Historische
Vereniging Wormerveer) liet ik me door Jan-Willem
rondleiden en, waar nodig, bijlichten voor de foto's. Een
unieke kans om het interieur van de winkel, de ovens, de
zolder met een antieke werkbank en de binnenkant van de
woning en slaapkamer te bekijken en te kieken. De vloer van
die zolder kwam me niet heel betrouwbaar voor, ondanks de
geruststellende woorden en de zelfverzekerde tred van
Jan-Willem.
Helemaal onbewoond bleek het pand niet te zijn, een zwarte
kat zat daar als heer en meerster op een stoel en vertrok bij
onze binnenkomst geërgerd naar buiten, de regen in.
Er viel veel te fotograferen, zoals een vreemd houten frame
met haken en een uitgesleten plek in de horizontale drager,
mogelijk bedoeld om met deeg besmeurde doeken of
schorten overheen te hangen. De oven zelf was eigenlijk
best klein, als je bedenkt dat daar een heel dorp mee
gevoed moest worden. Vanuit een afgesloten kast kwam
nog een hoop moois te voorschijn, vertelde Jan-Willem. Bij
hem thuis toonde hij de schat, o.a. sieraden, oude guldens,
een versierde houten haakpennenkoker, een
verlovingskaartje van Trijnie (die zich in 1946 verloofde met
Ale Dijkema) en drie rijbewijzen van Suus. Suus, volgens
Piet Jongert ook weer een zus van Alie en Trijntje, heette
voluit Susanna Magdalena Oortwijn (geboren in De Rijp in
1910), en was getrouwd met Piet Oortwijn (1907-1981). Piet
bestierde als laatste de bakkerij, na zijn vader Hein die op de
foto te zien is. Wie de vader was van de gezusters Oortwijn
heb ik nog niet kunnen achterhalen, weet u het? Ik hoor het
graag.
Er zijn al sinds halverwege 19e eeuw veel Oortwijnen bakker
geweest bij ons en in Markenbinnen, al zeker sinds Piets
overgrootvader broodbakker Hein Oortwijn (1813-1876),
misschien later meer over die bakkersdynastie.
Het was mooi om nog even een laatste glimp van
Westknollendams bakkersverleden te kunnen opvangen

Leden van de familie Oortwijn, stijlvol poserend voor de
bakkerij van Hein Oortwijn. Vooraan in het midden
Hillegonda Oortwijn-Rol en Maarten Oortwijn, achteraan
tweede van links Hein Oortwijn, Grietje Oortwijn die naast
hem staat, een eindje van hem af, het zal daarom zijn zus
Grietje Oortwijn zijn en niet zijn vrouw Grietje Oortwijn-Rol,
maar zeker is het niet, beiden zijn geboren in 1879). De
sierlijke zonneluiken, de horretjes en de lancaster gordijnen,
het lijkt in niets meer op het droeve gezicht van het pand
zoals het er nu bij ligt.. (foto uit boekje Westknollendam in
oude ansichtkaarten)

de laatste
bewoonster
van de
bakkerij, Suus
Oortwijn

Vervolg de oude bakkerij

Het frame in de
bakkerij met de
slijtplek achteraan,
wat kan dit zijn
geweest?
De bakkerswinkel
van binnenuit gezien
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De bakkersoven,
beneden het vuur,
bovenin het brood

Tekst & foto’s
Jaco Bakker

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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