
DE WKD'ER 
 

 

Beste WKD'ers, 
De derde krant van de nieuwe redactie. Zo nieuw 
zijn we dus niet meer. Ook in de vakantie werken wij 
door om voor jullie een leuke krant samen te stellen. 
In deze krant vindt u weer veel verschillende 
artikelen. Ook onze vaste rubrieken ontbreken niet. 
Het is leuk om te merken dat de foto van de 
vreemde vogel in de vorige krant een dorpsbewoner 
gestimuleerd heeft om ook een bijdrage te leveren. 
De oproep heeft dus geresulteerd in een reactie. Als 
er een schaap over de dam is, volgen er meer. Wij 
blijven hopen. De respons is nog steeds erg 
minimaal. 
Wat ons opvalt bij het bezorgen van de krant, is dat 
er op heel veel brievenbussen de bekende nee/nee 
sticker op de bus geplakt zit. In principe mogen wij 
dan de WKD'er niet in de bus stoppen. Maar we 
doen het lekker toch. We gaan er vanuit dat u voor 
deze krant die sticker niet opgeplakt heeft. Mocht 
het nu zo zijn, dat u echt geen behoefte aan deze 
krant heeft, laten we dan afspreken dat u bij die 
sticker nog een strookje plakt met: 

Ook niet de WKD'er 
Gewoon dit uitknippen en met een stukje tape 
vastmaken. 
Het zal u opvallen dat de krant wat minder kleurrijk 
is dan de vorige twee kranten. Wij zijn er namelijk 
achtergekomen dat de kleurencartridges van de 
printer onwijs duur zijn. Om het allemaal nog een 
beetje betaalbaar te houden, hebben we wat kleur 
geschrapt. We zijn ook naarstig op zoek naar 
adverteerders en sponsors. Wilt u ons sponsoren, of 
weet u iemand die dat zou willen, meld het ons. Op 
deze manier moeten we er zelf geld bij leggen en 
dat is niet de bedoeling. 
Ik wens u veel leesplezier en vergeet niet te 
reageren. Vertel wat u van onze krant vindt en heeft 
u een idee voor een onderwerp, stuur het naar 
dewkder@hotmail.com. 
 

Kermis. Zoals iedereen weet is er binnenkort 

weer kermis in het dorp. Velen onder u kijken er 
weer reikhalzend naar uit, zijn al in training, druk 
aan het oefenen voor het optreden, de juiste outfit 
bij elkaar aan het zoeken. Tijdens de kermis mag er 
alcohol geschonken worden, maar ook het 
dorpshuis dient zich te houden aan de wet en de 
gemeentelijke regelgeving. Dat komt er in het kort 
op neer dat er geen alcohol geschonken mag 
worden onder de 18 jaar. Op vrijdag en zaterdag is 
de bar open van 12:00 uur tot 01:00 uur en op 

zondag van 12:00 uur tot 0:00 uur. Iedereen wordt 
vriendelijk en dringend verzocht zich aan deze 
regels te houden. Bij overtreding bestaat er de kans 
dat het dorpshuis de vergunning kwijtraakt. 
Het programma voor de drie dagen ziet er als volgt 
uit: 
Vrijdag 22 augustus 
16:00 Openingsborrel 
19:00 Kinderdisco 
21:30 DJ Sparkle 
Zaterdag 23 augustus 
14:00 Mini Playbackshow 
17:00  kinderdiner  
21:30 Van Buitenband 
Zondag 24 augustus 
11:30 Schminken 
12:30 Ballonnen oplaten 
12:35 Ringsteken 
14:00 Meerkamp 
17:30 Prijsuitreiking 
18:00  Tombola en daarna Rene Eshuijs 
20:00 Playbackshow 

Prijsvraag 
Hoe staat het eigenlijk met de schooltuinen? Toen 
we daar eens een kijkje gingen nemen, viel het ons 
op dat er zoveel onkruid stond. Tussen al dat 
onkruid staan een paar naambordjes, waarvan er 
een echt in het oog  springt. Wat zou het een vrolijk 
gezicht zijn als er meer van die bordjes staan, 
dus...... een mooi project voor de laatste 
vakantieweken. Bedenk, knutsel, zaag, schilder een 
leuk en origineel naambordje voor in je schooltuin 
en in de volgende krant maken we de winnaar 
bekend. Wat je kunt winnen houden we nog even 
geheim. 
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Zo'n anderhalve maand geleden wapperden in ons dorp allemaal vlaggen met daaraan schooltassen. Wat een vrolijk 
gezicht en wat een vreugde bij die jongens en meisjes. Iedereen weet wat zo'n vlag betekent. Daar in dat huis woont 
iemand die na jaren van ploeteren en studeren eindelijk geslaagd is en dat felbegeerde diploma op zak heeft. Iedere dag 
weer op de fiets door weer en wind. In de winter 's ochtends vaak nog donker en als je 's middags thuiskomt na een 
lange (saaie) dag moet je nog aan je huiswerk. We hebben het allemaal meegemaakt. Sommigen denken er met 
weemoed aan terug, maar als je er middenin zit, ben je maar wat blij als je deze fase in je leven kunt afsluiten. De 
razende reporters van de WKD'er besloten aan te bellen en wat korte vragen te stellen. 

De eerste geslaagde die wij feliciteerden 
was Maaike Dik. Ze is geslaagd aan het 
TRIAS, waar ze VMBO-kader heeft 
gedaan, richting Zorg en Welzijn. Maar 
Maaike is nog niet klaar met studeren, 
want hierna wil ze naar het ROC in 
Zaandam om verder te leren voor 
onderwijsassistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna gingen we naar Iris Mallon. Zij heeft 
dezelfde school en richting gedaan als 
Maaike. Ook Iris heeft nog meer ambitie. 

Zij gaat ook verder studeren aan het ROC, 
maar dan in Amsterdam. Zij wil gastvrouw 
worden in een restaurant. 
 

De volgende vlag die we zagen wapperen 
was bij het huis van Mila de Saegher. Mila 
is geslaagd voor het VWO aan het 
Regiocollege. Ze wil heel graag 
geneeskunde studeren aan de VU, want ze 
wil graag gynaecoloog worden, maar eerst 
gaat ze een jaar werken en ze hoopt dat ze 
volgend jaar ingeloot wordt. 

Ook bij Talha Aslam wapperde een vlag. Hij 
was gewoon buiten aan het voetballen, 
maar wilde wel even mijn vragen komen 
beantwoorden. Hij is geslaagd aan het 
TRIAS VMBO kader, handel en 
administratie. Hij gaat hierna naar het MBO 
ondernemen/detailhandel. Talha wil graag 
ondernemer worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen moesten we helemaal naar het 
andere eind van het dorp. Bij de brug hing 
de hoogste vlag te wapperen. Amber Boot 
is geslaagd voor de HAVO aan het Sint 

Michaëlcollege. Na de vakantie gaat ze 
naar In Holland, Amsterdam, waar ze 
pedagogiek wil gaan doen. Ze weet nog 
niet wat ze wil worden. 

Weer wat dichter bij huis kloppen we aan 
bij Chloë Mannaart. Net als Amber heeft ze 
het diploma HAVO op zak van het Sint 
Michaëlcollege. Chloë is een beetje aan 
het twijfelen. Het liefste wil ze naar de 
hotelschool in Leeuwarden, maar ze wacht 
nog even de introductiedag af en het is ook 
wel een beetje ver weg. Haar tweede keus 
is Toegepaste Psychologie aan de HVA in 
Amsterdam. We zijn benieuwd wat het gaat 
worden. 

Thuis zit geslaagde nummer 7, Noortje 
Tolhuijs. Ze is geslaagd voor MBO-4, 
uitvoerend musicus aan het Art en 
Entertainmentcollege te Amsterdam. Ze wil 
naar het conservatorium, maar heeft net 
een heel heftig jaar achter de rug. Daarom 
gaat ze eerst een jaar werken en muziek 
maken. Noortje wil later haar brood 
verdienen met muziek. Ze zingt, speelt 
piano, gitaar en viool.

 

Op vakantie is Kaylie de Haan. Na wat 
speurwerk op internet een mooie foto van 
haar gevonden. Volgens de buurman is zij 
geslaagd voor VMBO TL en gaat ze het 
volgend schooljaar naar de politieschool.

 

De 17-jarige Spike van der Haas is 
geslaagd voor VMBO TL en gaat naar het 
Johan Cruijff college in Amsterdam. De 
opleiding marketing, communicatie en 
evenementen organisatie geeft hem ruimte 
om vrij te nemen om zijn skisport te 
beoefenen op topniveau. Na deze 3 jarige 
opleiding kan hij alle richtingen op maar 
wat hij precies wil worden weet hij nog niet. 
Skiën is zijn prioriteit maar iets achter de 
hand is toch ook wel lekker. 



De WKD-er Europa rond 

Ja die WKD vlag heeft heel wat kilometertjes erop zitten,  

zo`n 1500 kilometer.Hij ging mee met uw redacteur naar het 

mooie Kroatië naar de camping in Porec. Na een flinke 

omzwerving door Duitsland kwam hij daar aan. De bedoeling 

was om hem op elke camping te laten wapperen, maar de 

realiteit werd even anders. Het was een partijtje smerig 

weer, waar de honden geen brood van lustten. Aangekomen 

op Bueala Uvala heeft schrijver dezes nog even een bordje 

nasi meegegeten met de rest van zijn familie, daarna was het 

richting hospitaal. Om een lang verhaal kort te maken, op de 

dag dat Nederland moest spelen op 5 juli, net even voordat 

de wedstrijd begon, en alles al klaar stond om met het hele 

spul te gaan kijken, werd de hele familie opgetrommeld om 

naar het 60 kilometer verder gelegen Pula te gaan, het ging 

niet goed…. 

Dus stond daar de tv klaar, de vlaggen hingen en er was geen 

mens die zat te kijken! 

Ondanks alles is uw verslaggever weer terug, en zal in het 

volgende nummer van de WKD'er weer volop schrijven. En 

op naar de volgende vakantie maar weer. 

De WKD-vlag en de Oranjevlag hangen in vol ornaat, de schotel staat de goeie kant op, en toch zat er niemand voor de 

buis op de camping Buela Uvala in Porec.  

       

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

         Gespot: Rode kroongors (Jaco Bakker) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

      

      

      

      

      

      

      

Fred en Willy Lubbers, van harte met 

jullie 40-jarig huwelijk! 

ZWAAN KLEEF AAN. 
Noteert u alvast in uw agenda: 
30 augustus is het zover, we vieren ons eerste lustrum. De vijfde 
vaartocht “Zwaan kleef aan”. 
Er is dit jaar gekozen voor een relaxte tocht met minder vaaruren en 
extra stops. 
Botenbezitters kunnen zich aanmelden per mail yopie@upcmail.nl  met 
opgave van het aantal personen. 
Verdere informatie volgt. 
Wij hebben proefgevaren en denken dat het weer een gezellige dag 
gaat worden. 
Piet, Patrick, Mireille en Yola. 
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 Op deze heel oude foto zien we op de voorgrond een 

passagiersschip. Het is net de T-splitsing van: Markervaart, Nauernasche 

Vaart en Tap- of Tochtsloot gepasseerd en is nu onderweg richting 

Zaandam. Op de hoek (rechts bovenin) is de aanlegplaats van het veer van 

de Schouwstraat, die de verbinding richting Alkmaar verzorgde. Helaas is 

ie niet te zien. De linkerzijde van de foto is heel erg verandert, volgens 

kenners is dat het gedeelte waar nu het zogenaamde Bakkerseiland is, en 

waar in vroeger tijden nog enige molens stonden. In een korter verleden 

waren er op het `eiland`  verschillende industriele activiteiten.  

 

Uit een nog niet zo`n oude verleden, al is het wel weer 

jaaaaren terug. Vele Westknollendammers hebben ooit 

een reisje gemaakt met een van de schepen van rederij 

Zwaag uit Amsterdam. en reken maar dat het een 

plezierige reis was... 

Om misschien een klein beetje te helpen: De boot komt 

vanaf Krommenie en is ter hoogte van de toenmalige 

oliefabriek De Vrede. Succes! 

  

 
Burendag 27 september 2014 

Opfrissen van het dorpshuis! 

Op 27 september wordt de Burendag 2014 gehouden, een 
initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts om de 
onderlinge samenhorigheid te vergroten. Wij grijpen dit initiatief 
graag aan om met elkaar het middelpunt van ons dorp – dorpshuis 
De Noorddam – weer eens een goede beurt te geven. 

 Iedereen is welkom van 09.30 tot 12.30 uur. Elke hand, met of 
zonder ervaring, kunnen we goed gebruiken. Al is het maar een 
uurtje om te klussen, de boel weer eens op te frissen, schoon te 
maken en het terrein rondom het dorpshuis - opgeruimd staat 
netjes - onder handen te nemen. 

En onder het genot van koffie (jaha, natuurlijk van Douwe Egberts) 
met wat lekkers erbij kunnen we als buren weer eens fijn met 
elkaar bijpraten! 

Uw buurtgenoten van het dorpshuis 

 



Onze dorpsgenoot, Magda Berman, heeft onlangs een 

reis gemaakt naar de Filipijnen. Het was niet zomaar een 
vakantiereisje. Zij ging erheen met een doel en daarover wil 
ze graag vertellen. Wij zochten haar op een warme 
zomeravond op. 

Het begon allemaal met haar familie, om precies te zijn haar 
neef Geertjan, die via een uitwisselingsprogramma in 2006 
terechtkwam op de Filipijnen op het eiland Cebu in het 
weeshuis Batang Pinangga (geliefd kind). Hij is daar enorm 
onder de indruk geraakt van het reilen en zeilen daar en heeft 
zich toen opgeworpen als de grote ambassadeur van het 
weeshuis. Hij zoekt sponsors en gaat er ieder jaar weer heen. 
Haar broer (Peter)en schoonzus (Marianne), de ouders van 
Geertjan zijn twee jaar geleden ook gegaan. Magda 
ondersteunt samen met vriend Ben een meisje in dat 
weeshuis. Ze heet Rica en is 13 jaar. 
Ze heeft dus ook al min of meer een band met het weeshuis. 
Afgelopen januari ging Magda naar Peter en Marianne om 
nieuwjaar te wensen. Geertjan en zijn vriendin Karin waren 
daar ook. Haar broer zei dat ze dit jaar weer naar de Filipijnen 
zouden gaan en vroegen of ze mee wilde. Na wat 
overwegingen besloot ze het te doen. Nu kan het nog, 
misschien over een paar jaar niet meer. En dus begonnen de 
voorbereidingen voor een reis naar de Filipijnen met z'n 
drieën. Peter, Marianne, en Magda. Eind maart gingen ze voor 
drie weken heen. Na een lange reis kwamen ze op het 
vliegveld aan. Vanuit het koude Hollandse weer in 35°C. Na 
een autorit van twee uur kwamen ze aan op een prachtig 
parkachtig terrein. Over dat terrein verspreid staat een aantal 
gebouwen. Dat zijn de slaapzalen van de kinderen en de 
gezamenlijke zalen. Het hele complex is vroeger neergezet 
door een Duits echtpaar en toen die te oud werden hebben ze 
het overgedaan aan een Filipijns echtpaar, Ann(abel) en Butch, 
twee afgestudeerde mensen. Ann is juriste en Butch 
landbouwdeskundige. Dat verklaart de mooie omgeving van 
het weeshuis. Op het hele complex staan de meest prachtige 
bomen. 
Het weeshuis probeert selfsupporting te zijn, maar voor vlees 
en vis moeten ze wel naar de markt. De kinderen zelf zien er 
keurig verzorgd uit. Wat ze aanhebben is tweedehands, maar 
netjes gewassen, schone handen haren gekamd. 

                                                                                           

De leiding van het weeshuis staat erop dat alle kinderen: 
Gedisciplineerd zijn en corveediensten draaien, 
huishoudelijke klussen en op het land. Voor en na schooltijd 
en … de groten helpen de kleinere kinderen. 
Naar school gaan. Engels leren. Dat is de toekomst. 
De kinderen maken een gelukkige indruk, maar hebben stuk 
voor stuk al heel wat meegemaakt. Een keer per week komt er 
een psycholoog om te begeleiden. Er is ook een sociaal 
werkster op het complex. Die beoordeelt of de kinderen 
toegelaten worden. Het weeshuis is geschikt voor 32 kinderen, 
maar op het moment zitten er 40 kinderen. 
Ze blijven als alles goed gaat tot hun achttiende jaar in het 
weeshuis en daarna worden ze geacht op hun eigen benen te 
kunnen staan, maar het contact wordt niet verbroken. 
Rica, het pleegkind van Magda en Ben, is een heel 
jongensachtig meisje. Ze houdt van voetbal en in bomen 
klimmen. In het begin was ze erg verlegen, maar later werd 
Magda overladen met tekeningen en lieve briefjes. 
Magda vertelt vervolgens erg enthousiast over de workshop 
“Good manners” die ze daar op verzoek van Ann heeft 
gegeven. Ann vond het belangrijk dat de kinderen eens kennis 
konden maken met een heel andere wereld. Magda heeft toen 
een toneelstuk verzonnen. De kinderen waren zogenaamd 
uitgenodigd op het kasteel van de koning en koningin van 
Nederland. Peter en Marianne speelden de koning en koningin 
en met hun hulp heeft Magda aan het hele weeshuis een 
cursus etiquette gegeven. Het was een groot succes en nog 
dagen daarna zag ze de kinderen voor elkaar buigen als ze 
elkaar tegenkwamen. 
Magda vertelt dit hele verhaal met enorm veel enthousiasme. 
Je kunt merken dat deze reis heel veel indruk heeft gemaakt 
op haar. Aan het eind van haar verhaal gekomen zegt ze: Het 
zou zo enorm leuk zijn als er ook een paar dorpsbewoners een 
kindje financieel willen ondersteunen. Van de financiële 
adoptie wordt het onderwijs en de dagelijkse verzorging 
(voedsel, toiletartikelen, kleding enz.) betaald en er worden 
schoolboeken van gekocht. Een kind financieel ondersteunen 
kost € 40,- per maand. Je kunt ook met een paar mensen 
samen een kind ondersteunen. De Nederlandse stichting is in 
het leven geroepen door Geertjan. Je kunt op de site zien wat 
er allemaal mee gedaan wordt. De stichting heeft het ANBI-
certificaat gekregen. Dat betekent dat het een betrouwbare 
stichting is en, niet geheel onbelangrijk, dat je de giften kunt 
aftrekken van de belasting. Op het moment is Geertjan met 
een middelbareschoolklas uit Haarlem erheen op een drie 
weken durende werkweek. Ze helpen daar dan met klussen en 

hebben een leuke en leerzame tijd met de weeskinderen. 
Wilt u meer weten over deze stichting en denkt u erover om 
sponsor te worden, kijk dan voor meer informatie op 
www.batangpinangga.com 
 

http://www.batangpinangga.com/


DANSEN IN WKD? KAN DAT ? JA! 
Mijn naam is Cor Oosterhoorn. 

Ik ben in het bezit van de engelse diploma's voor dansleraar.  

Ik geef op dinsdag, en vrijdagavond les. De cursus loopt van 

oktober tot en met mei en bestaat uit 25 lessen. 

Op alle niveaus geef ik les van beginners tot wedstrijd 

dansers. De wedstrijd paren trainen het hele jaar door. 

De dansen die ik aan mensen leer zijn Quickstep, Tango, 

Engelse Wals, Rumba, Cha cha cha en Jive in de eerste 2 jaar. 

In het derde jaar komen daar de Slow fox, Samba en Paso 

doble bij. 

Er bestaat bij voldoende deelname een mogelijkheid om 

officieel af te dansen voor brons, zilver enz. 

Ik heb ook diverse danswedstrijden georganiseerd, o.a gewone 

standaard wedstrijden en ook heb ik de eer gehad om een NL 

en een EU kampioenschap te mogen organiseren. 

De kosten van een cursus zijn 175 euro per persoon voor 25 

lessen. Mag in termijnen betaald worden. 

Vanaf 11 aug ben ik iedere dinsdag vanaf 20.30 uur in het 

dorpshuis voor info. 

Op vrijdag en zaterdagochtend ben ik er onregelmatig maar 

als ik er ben wil ik altijd info verstrekken. 

Vanaf 7 oktober wil ik weer nieuwe cursussen starten. 

Daarvoor geef ik op 30 september en 3 oktober om 20.00 uur 

een proefles die iedereen vrij kan bezoeken om te ervaren wat 

stijldansen is. 
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AGENDA DORPSHUIS DE NOORDDAM                       
5 juni - Jaarvergadering toneelvereniging T.O.P. 
20 juni -  Kinderclub 
3 juli -  laatste keer toneelvereniging T.O.P. voor de 
vakantie  
12 juli -  Dorpshuis dicht (Zomerstop)  
22, 23 en 24 aug. -  Kermis 
18 aug.  -  Start na de zomerstop Dorpshuis 

Beste WKD'ers: 
Wat is het leuk om te doen, zo’n krant maken. Bij het 

bezorgen van de eerste krant kregen we al een heleboel 

positieve reacties. We werden staande gehouden, er 

werd een praatje gemaakt en veel mensen moesten 

even kwijt dat ze het toch wel erg leuk vonden dat het zo 

gewaardeerde krantje een vervolg had. MAAR, er is wel 

een maar en die is niet voor niets zo groot. Wij kunnen 

het niet alleen. We willen heel graag een respons. We 

doen oproepen, stellen vragen, maar krijgen geen 

antwoord. Dat is niet de bedoeling! In de eerste krant 

stond een foto uit de oude doos met de vraag of u daar 

op wilde reageren…..niemand. Er stond een idee in om 

te liften van en naar Wormerveer……..weer niemand die 

reageert. Deze krant wordt niet alleen door ons drieën 

gemaakt, nee, jullie inbreng is hoogst noodzakelijk. Blijf 

reageren alstublieft. Ook als u ideeën heeft voor een 

nieuwe rubriek, een lekker recept, zomaar een inval, 

plan. Wij stellen de krant wel samen, maar de artikelen 

kunnen we echt niet allemaal bedenken. op een gegeven 

moment stopt ook onze creativiteit.  

In deze WKD’er staat een artikel over onze 

schoolverlaters, de kinderen van groep 8 van de Theo 

Thijssenschool, die volgend jaar naar het middelbaar 

onderwijs gaan. U maakt kennis met twee zeer sportieve 

hobby's van de dorpsgenoten Steef Jan Crok en Michiel 

van Duin. Ook kunt u weer het estafettegesprek lezen, 

ditmaal met Ronald Kok. In dit gesprek doet hij ook een 

oproep aan alle muzikale talenten in dit dorp. U vindt een 

kort verslag van de kinderclubactiviteit en nog veel meer. 

Veel leesplezier en vergeet niet om te reageren.  

Grote Bonte Specht gesignaleerd op MOLLETJESVEER! 

 

Hebben jullie ook een bijzonder dier gespot? Stuur het 

op naar dewkder@hotmail.com 
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Michiel van Duin (links) werkt bij Aannemings- 
en Heibedrijf Van den Berg op de Loodsweg 
en heeft een hobby waar hij ons graag over 
wil vertellen. Hij doet namelijk aan 
Gazonmaaierracen met verstevigde, snelle en 
sterke gazonmaaiers. Ongeveer 4 jaar geleden 
zag hij toevallig op televisie deze maaiers 
racen en was meteen enthousiast. Na allerlei 
gegevens en advies te hebben verzameld 
kocht hij zijn eerste 2 gazonmaaiers en is 
begonnen met sleutelen. Na een half jaar 
sleutelen was zijn eerste maaier zo ver in orde 
dat hij zich inschreef voor zijn eerste race in 
Bontebok, Friesland. Met zijn maaier toog hij 
naar de keuring, maar daar voldeed hij nog 
niet helemaal aan de strikte eisen van de 
keuring. Teleurgesteld vroeg hij of hij toch 
even mocht rijden, en dat mocht, alleen op de 
baan na de eerste training van de 
professionals. Vol goede moed startte hij de 

gazonmaaier en 
scheurde ermee weg 
tot ontsteltenis van 
de keurmeester. Hij 
ging meteen vol de 
bochten in maar 
uiteraard, zonder 
ervaring, ging hij over 
de kop. Helaas voor 
hem was de eerste 
keer van korte duur 
en had hij zich 
dusdanig bezeerd dat 
er 12 (!) hechtingen 
zijn enkel in moesten. 
Dat was pech hebben. 
Maar Michiel gaf niet 
op: 2 weken later kon 
hij na de keuring wel 
meedoen, zijn maaier 

was 
goedgekeurd 

en verzekerd!  
 
 

Intussen is hij opgeklommen tot de B klasse. 
Er zijn 4 klassen: A, B, C (specials) en de 
Super Standaard, waarvan A de hoogste 
klasse is. De maaiers moeten aan strikte 
eisen voldoen: 
- Breedte, lengte en hoogte zijn aan een 
maximum gesteld 
- Het maaidek eronder mogen geen messen 
hebben 
- Geluid mag niet boven bepaald decibel 
- Alles moet worden verstevigd volgens de 
norm 
- Alleen een motorkap en spatborden zijn 
toegestaan 
- Geen km teller, dus alleen om te racen en 
niet om op de openbare weg te berijden 
maar de snelheid ligt zeker tegen de 100 km 
per uur! 
- De race duurt 8 minuten + 2 ronden en de 
snelste is winnaar. Door middel van een 
transponder worden de tijden op een 
scorebord getoond. 
 
Inmiddels heeft hij een nieuwe maaier 
gekocht met een andere motor, een KTM 
met een motor van 520 CC (600 cc is het 
maximum) en rijdt hij bij de top. In totaal 
heeft hij 3 maaiers, waarvan er 1 te koop 
staat. Omdat de KTM 1 cilinder heeft vergt 
dat veel onderhoud door slijtage, in 
tegenstelling tot de HONDA CBR met 4 
cilinders, die betrouwbaarder zijn. 
 
De races worden meestal bij boeren op hun 
land georganiseerd door de plaatselijke 
rijders. Vaak in combinatie met een 
Truckfestijn, Brommercrossers, Braderie met 
oude trekkers en paardenploegen of 
Tractorpulling. Met 40 rijders in het land, 
waarvan de jongste 16 is en de oudste 62 
(ook dames doen mee!), worden er in 
Nederland merendeels in het oosten en 
zuiden races georganiseerd. Ook 
internationaal kan je meedoen aan races, 
bijvoorbeeld in België of Engeland. De sfeer 
is gemoedelijk en de rijders helpen elkaar 
met sleutelen en advies, niks geen haat en 
nijd maar zeer sportief onder elkaar.  
 
Leuke anekdote: doordat Michiel er volop in 
gaat, gaat hij nogal vaak over de kop 
waardoor de motorkap schade oploopt. Op 
een keer moest hij de kapotte motorkap 
weer repareren en overspuiten, toen heeft 
hij meteen maar de reclamesticker van zijn 
sponsor Van den Berg op zijn kop erop 
geplakt zodat men het beter kon lezen! Toen 
hij dat had gedaan reed hij wel beter! 
Op de website van gazonmaaierracen.nl 
staan de aankomende wedstrijden vermeld, 
ga eens kijken bij zo een race! Zondag 18 
mei was Michiel de snelste van alle rijders en 
won hij de eerste prijs! 
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Op donderdag 22 mei vonden weer de Europese 
Verkiezingen plaats en natuurlijk waren de stemmers ook 
weer welkom in dorpshuis De Noorddam. Een ploegje 
van vier enthousiaste stembureauleden was voorbereid 
op een massale opkomst… 
Ze hebben genoeg nieuwtjes kunnen uitwisselen, want 
het was, zoals al van tevoren in de pers etc. was 
voorspeld een zeer rustige dag. 
Het opkomstpercentage was in het dorp ongeveer gelijk 
aan het landelijk gemiddelde, dus lijkt het erop dat 
Westknollendammers ook maar gewone mensen zijn… 
 
De resultaten van de Europese verkiezingen 2014 zijn: 

Lijst 1 CDA 9 

Lijst 2 PVV 30 

Lijst 3 PVDA 12 

Lijst 4 VVD 26 

Lijst 5 D66 22 

Lijst 6 Groen Links 13 

Lijst 7 SP 22 

Lijst 8 Christen Unie/SGP 3 

Lijst 9 Artikel 50 0 

Lijst 10 IQ Rechten Partij 1 

Lijst 11 Piraten Partij 2 

Lijst 12 50+ 11 

Lijst 13 De Groenen 0 

Lijst 14 Anti EU Partij 0 

Lijst 15 Liberaal Dem. Partij 2 

Lijst 16 Jezus Leeft 0 

Lijst 17 Ik Kies Voor Eerlijk EU 1 

Lijst 18 Partij voor de Dieren 20 

Lijst 19 Aandacht en Eenvoud 0 

 
 Er werd 1 ongeldige stem en 1 
blanco stem uitgebracht. Wat de 
totaalstand van uitgebrachte 
stemmen op 176 maakte. 
Tot de volgende verkiezing maar 
weer, de ploeg staat weer voor u 
klaar! 

 

Klaverjassen? Dat doe 
je bij de Knollenjassers! 
De Knollenjassers zijn al vele jaren (begin 70-er jaren) actief in 
het dorp. Hebben altijd gespeeld in dorpshuis De Noorddam. 
Op enkele jaren na dan toen Noorddam 1 was afgebrand, en 
er domicilie werd gekozen in het Ons Huis. 
Op het moment dat de WKD'er op bezoek kwam bij de club 
die op dinsdagavond in het dorpshuis speelt, waren er zo`n 12 
mensen lid van de vereniging. Elke week wordt er gespeeld. 
Het seizoen zit er nu op, maar de 1

e
 dinsdag in september 

wordt er weer volop begonnen met het mooie kaartspel. 
Liana Renaud, telefoon 6287182, die sinds jaar en dag 
voorzitter van de club is meldt dan ook dat het puur om de 

gezelligheid gaat bij de 
Knollenjassers, en 
absoluut geen mes op 
tafel. (dat mes heeft 
schrijver dezes ook niet 
kunnen waarnemen…) 
Wie eens een keer wil 
komen kijken hoe het er 
hier toegaat, kom eens 

een keer meedoen, wel 
even van te voren 
melden natuurlijk zodat 
het bestuur weet met 
hoeveel mensen 
rekening moet worden 
gehouden. 
Het einde van het 
seizoen is ook altijd 
gezellig, dus begint het al te kriebelen bij de echte 
klaverjassers: Pak die kans en kom er bij! Voor het geld kan je 
het bijna niet laten, het lidmaatschap kost je  5 euro per 
maand. Voor aanmelden kan je ook een mail sturen naar           
dewkder@ hotmail.com wij geven het dan door aan de 
vereniging. 
 

  

Geslaagde tweede AED-oefenavond. 

 
Op woensdagavond 30 april (even wennen dat het geen Koninginnedag meer was) kwamen 28 vrijwilligers naar Dorpshuis De 

Noorddam. Stichting Reanimatie Zaanstreek kwam met 3 ambulanceteams naar Westknollendam. Geheel kosteloos, waar hoor je 

dat nog! 
 

Het hele Dorpshuis werd gebruikt. De vergaderzaal voor theorie, geoefend op poppen werd er bij en onder de biljarts en in de 
grote zaal. Situaties werden zo realistisch mogelijk neergezet. Samenwerken, het overnemen van taken, het inzetten van de AED, 

alles werd geoefend. Kortom, een leerzaam avondje. En iedereen verlengde hiermee toch weer zijn/haar certificaat. 
Wij hopen dat we volgend jaar weer zo’n zelfde bijeenkomst kunnen regelen. 

 

Zet dit je aan het denken en wil je ook reanimeren leren? Meld je aan op de site www.burgerharthulp.nl of stuur een mailtje naar 
Corry. We blijven heel blij met nieuwe mensen in ons team en het is altijd fijn om te weten wat je moet doen bij een reanimatie. 

Je bent ook welkom als je niet ingeschakeld wilt worden bij een calamiteit. Het kunnen reanimeren is het belangrijkst. Ook 
jongeren die willen leren reanimeren vragen wij zeker te reageren.  

c.hogenhuis24@g.mail.com 

 
Tot volgend jaar! 

Kiek en Corry 

 

http://www.burgerharthulp.nl/
mailto:c.hogenhuis24@g.mail.com
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OP een vrijdagmiddag liep ik in het zonnetje naar de 
familie Crok op West Knollendam 120 alwaar ik een 
interview met Steef Jan Crok zou hebben. Daar 
aangekomen was hij met de grasmaaimachine bezig 

die even wat aandacht nodig had. Hij had stiekem 
gehoopt dat ik het vergeten was omdat hij altijd bezig 
is en niet echt stil kan zitten. Na plaats genomen te 
hebben met een glas water voor mijn neus begon hij 
te vertellen. Ik kwam bij hem om de "Dutch Marines 

Rowing Challenge", waar hij aan mee doet. Met veel 
passie beschrijft hij hoe 150 roeiers 3 keer per week 
trainen bij verschillende roeiverenigingen in het land 
(waarvan 1 keer een wedstrijd) om van 5 tot 12 

september 2015  350 km(!) te 
roeien naar Londen. 9 sloepen 
met totaal 100 oud- en nog 
dienende mariniers zullen 
vertrekken vanaf de Van Gent 
kazerne (dit is de 
opleidingskazerne van het Korps 
Mariniers) in Rotterdam. 
Sloepen waarin 8, 10 of 12 
roeiers alles geven om van 
Rotterdam via Vlissingen naar 
Londen te roeien. 

Het Korps Mariniers is het 
keurkorps van de Nederlandse Krijgsmacht en wordt 
onder de meest extreme omstandigheden getraind en 
ingezet om wereldwijd vrede, veiligheid en stabiliteit 
te waarborgen. 

Visie 

In 2015 gaan wij met de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) van Rotterdam, via 

Vlissingen naar Londen roeien, een afstand van 350 kilometer. Dit om de 350ste verjaardag 

van het Korps Mariniers te vieren. Hiermee zamelen wij geld in voor mariniers die door 

missies, namens de Nederlandse samenleving, in de problemen zijn gekomen en tevens de 

nabestaanden van collega's die ons zijn ontvallen. 

 

Steef Jan weet als geen ander hoe belangrijk het is om 
je maten te steunen die het moeilijk hebben na een 
missie; in '92 tekende hij voor Cambodja, alwaar hij 
heftige dingen meemaakte en vertelde me daar een 
fractie van. Toen hij na zijn missie terug kwam in 
Nederland en zich irriteerde aan mensen die klaagden 
over het weer en andere nietige dingen van het leven 
besefte hij hoe mooi en sterk de band van Mariniers is 
onderling. Op die mannen kan je altijd rekenen, die 
gaan door het vuur voor 
je. 

Op het moment dat ik 
toch wel aan een biertje 
toe was, klonk het: 
"Paaaaap!" : Steef Jan 
moest even tussendoor 
een vis van het haakje van 
zijn zoon Jim halen; even 
terug in de werkelijkheid. 

Ondanks de nare ervaringen in Cambodja heeft hij 
toch die tijd niet willen missen. De extreemheid van 
het roeien sprak Steef Jan aan omdat hij, toen hij na 
de missie overspannen raakte, zijn uitlaatklep zocht in 

extreem sporten, waaronder hardlopen. De 
saamhorigheid en de sterke band (terecht "Band of 
Brothers") onder elkaar is zo bijzonder en komt nu ten 
goede onder het roeien met elkaar. Deze sport die 
inhoudt dat je alles moet geven, en het samen moet 
doen, geeft je een geweldige boost. Je helpt hierdoor 
ook andere collega's door hier aan mee te doen.   

Op 5 september 2015 is het dan zover: 9 sloepen die 
van Rotterdam als eerste naar Vlissingen 
varen, en wel hierom: Vlissingen als eerste 
aan te doen als ceremoniële halteplaats op 
de reis om de oprichter van het Korps 
Mariniers te eren en de historische band 
met de stad en provincie Zeeland te 
onderstrepen. 

Dan met 3 sloepen verder naar Londen, met 
3 uur op en 6 uur af. Natuurlijk vaart er een 
begeleidingsschip mee ter ondersteuning, 

de nodige maaltijden en zeer verdiende rust 
tussendoor. Londen als doel om aandacht te geven 
aan de reeds ruim 40 jaar oude nauwe samenwerking 
van Nederlandse en Engelse mariniers. 
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Voorlopig schema voor de overtocht van 2015: 

 Zaterdag 5 september    Vertrek Rotterdam (Erasmusbrug) 

 Zondag 6 september    Aankomst Vlissingen 

 Maandag 7 september    Vertrek Vlissingen 

 Zaterdag 12 
september 

   Aankomst Londen (Tower Bridge) 

Binnenkort komt er een documentaire over deze "Rowing Challenge", 
 de WKD'er houdt u op de hoogte! 
Ik dank Steef Jan en Brenda voor de gulle donatie aan de WKD'er en voor het bijzondere verhaal achter deze mooie missie en zoals het op de 
dmrc.nl website wordt verwoord: 

"Het zijn geen bijzondere mensen maar mensen die bijzondere dingen doen" 

Dan even aandacht voor de sponsoring en donaties: 
Voor bedrijven en organisaties die dit bijzondere project willen ondersteunen heeft DMRC gevarieerde sponsorcontracten 
ontwikkeld met interessante tegenprestaties. 
Bent u, of kent u, een bedrijf of organisatie voor wie de Dutch Marines Rowing Challenge een uitstekende mogelijkheid biedt om 
de naamsbekendheid en/of netwerk te vergroten? 
Neem dan contact op met funding@dmrc.nl 
Natuurlijk zoekt de Dutch Marines Rowing Challenge donateurs. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een speciaal donateurplan. Indien u een financiële bijdrage aan dit project wilt geven kunt u 
dat doen door een bedrag over te maken naar: 
Rekeningnummer: NL25ABNA 0517837617 tnv Stichting Dutch Marines te Kesteren ovv "donateur DMRC" 

Kijk ook vooral op de website van DMRC: www.dmrc.nl en op facebook voor meer foto's van deze mannen. RESPECT! 

LINE-DANCE IN HET DORPSHUIS 

Op vrijdag 16 mei was het een hele drukte in en rond het 
dorpshuis. De dames van de kinderclub hadden weer iets leuks 
bedacht. Uw razende reporter toog erheen met schrijfblok en 
fototoestel onder haar arm. De dames hadden zich getooid met 
cowboyhoeden en zaten binnen aan de koffie. Acht dames 
maar liefst, die zich willen inzetten voor de kinderen. Wilma, 
Alice, Stella, Sonja, Yvette, Heidi, Corinne en Jacqueline. Voor 
vandaag hadden ze bedacht dat het wel erg leuk zou zijn om 
met de kinderen te gaan line-dancen. In het dorpshuis wordt 
wekelijks stijldansles gegeven door Cor Oosterhoorn. Ook traint 
hij in deze ruimte 

twee wedstrijdparen. Deze avond gaat hij line-dance proberen 
te geven aan de kinderen van het dorp.  
De kinderclub is meestal in tweeën. Een keer voor de kinderen 
van groep 1 t/m 4 en een keer voor de kinderen van groep 5 
t/m 8. Maar vanavond zijn ze samen. Ze wisten van tevoren 
nog niet wat ze gingen doen, het was een verrassing. Maar dan 
wel een hele leuke. Iedereen ging zich enthousiast opstellen in 
rijen. De dames van de kinderclub er tussenin.  

Het zag er allemaal supergezellig uit. Bedankt dames en Cor 
Oosterhoorn 

 

 

 

 

  

mailto:funding@dmrc.nl
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Schoolverlaters 

Hieronder ziet u de kinderen van groep 8. Nog even en hun basisschoolperiode zit erop. Dan gaan ze in augustus hun 

schoolperiode voortzetten op verschillende scholen in de Zaanstreek. Voor velen een spannende gebeurtenis. Weg uit het 

vertrouwde schooltje, de wijde wereld in. Schooltas vol met boeken meeslepen. Ineens van de grootste word je weer gedegradeerd 

tot kleinste leerling. Voor veel ouders ook een verandering. Je kind, dat je voorheen nog kon begeleiden naar school, moet het nu 

zelf gaan doen. Deelnemen in het verkeer, huiswerk maken, kortom veranderingen genoeg. We stellen ze aan u voor. Hoe kijken 

zij er tegenaan?  

 

Als eerste stellen wij voor: Justin Havik. Hij zit vanaf groep 3 hier op school. Hij kwam toen hier vanuit 

Krommenie. Hij gaat naar het OPDC in Wormerveer. Het leukste van deze school vond hij het laatste 

schoolreisje naar kamp Hee 6 op Terschelling. Hij gaat vooral de pauzes missen. In de zomervakantie 

krijgt hij een nieuwe fiets.  

 

Xana Britt Holstvoogd, uit Markenbinnen. Zij gaat naar het Trias, VMBO-TL. Ze zit al haar hele leven op deze 

school en heeft ontzettend veel zin om naar het Trias te gaan. Ze ziet een beetje op tegen het huiswerk, maar 

ja, het hoort er wel bij. Het leukste aan de Theo Thijssenschool vindt ze dat het een kleine school is. Je krijgt 

dan veel aandacht van de juf. Ze gaat vooral haar klasgenoten en de juf heel erg missen. 

 

Jan Bakker, zoon van Jaco Bakker die in de vorige WKD’er hoofdpersoon was in het 

estafettegesprek. Hij woont bijna een jaar in West-Knollendam, daarvoor in Lelystad. Hij gaat naar 

Bertrand Russell, school voor HAVO/VWO. Hij heeft er veel zin in, maar zal vooral Justin erg gaan 

missen. Het leukste van de school vond hij dat het een ‘groen’ en redelijk groot schoolplein heeft.  

 

Rianne Dik woont al haar hele leven in West-Knollendam. Ze gaat naar 

Trias VMBO-TL. Ze ziet er helemaal niet tegenop. Wel een beetje spannend en onwijs veel zin in. De 

leukste gebeurtenis op de basisschool was de vossenjacht. Wat ze vooral gaat missen is dat het hier zo 

klein is. 

 

En dan hebben we  hier Jordy Ten Hoope uit Markenbinnen. Hij gaat net als Justin naar het OPDC 

in Wormerveer. Jordy vindt vooral de buitenkant van de school erg leuk. Pauze, voetballen, 

enzovoort. Zijn leukste vak is gymnastiek. Hij heeft veel zin om naar de nieuwe school te gaan. 

Tegen het fietsen ziet hij niet op, dat moest hij toch altijd al. Nu moet hij alleen een stukje verder.  

 

Luca van Maren zit ook al acht jaar op deze school. Nou, dan is het wel eens tijd voor een verandering. 

Hij vindt het wel leuk hier op school, maar heeft ook veel zin om naar het Trias VMBO-TL te gaan. Het 

leukste vond hij het schoolreisje. Hij zal helemaal niets missen van school. Hij wil later op een 

verkeerstoren gaan werken. 

 

Tjeu Mars, uit Markenbinnen. Hij gaat naar het Michael College, bij De Zaanse Schans. Hij wil erg 

graag iedere dag dat eind fietsen. Heeft ook al gekeken hoe lang hij erover doet. Met wind tegen is 

dat 45 minuten en wind mee zijn het er 20. Het leuke op deze school vond hij de manier van 

lesgeven en de extra vakken, zoals koken en scheikunde. Hij gaat vooral Luca 

en Jordy missen.  

 

Gillian Sman woont ook al haar hele leven hier en heeft dus ook alleen maar op deze school gezeten. Ze 

zal het wel een beetje missen. Ze gaat naar Trias VMBO-kader. Ze ziet er wel tegenop, want ze kent 

niemand. Het leukst op school vond ze de sportdagen. Ze zal zeer zeker haar vrienden gaan missen. Later 

wil ze kapster worden.  
 

Tom van Slooten, ook al weer zo’n rasechte West-Knollendammer,  gaat naar Bertrand Russell. Hij vindt 

het spannend. Hij krijgt nog een nieuwe fiets. De leukste groep vond hij groep 5/6 en het leukste vak was 

spelling. Het kamp naar Terschelling heeft hij ook goede herinneringen aan. Hij heeft nog geen idee wat hij 

later worden wil. 

 

Mats Bijdemast woont al sinds 2004 in Markenbinnen, voor die tijd woonde hij in Oostzaan maar dat herinnert 

hij zich niet zo goed meer. Het leukst van de Theo Thijssenschool vindt hij dat het een kleine school is, niet zo 

druk. Wat is het leukste wat hij op deze school heeft meegemaakt? Alles! Toch zal hij straks niet echt iets 

missen van de Theo Thijssenschool... 

Na de vakantie gaat hij naar het St. Michaël College. Daar heeft hij erg veel zin in, omdat het weer een nieuwe 

stap is. Een stap dichter naar zijn doel: architect worden.  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH: 

Toen in de oorlogsjaren (1940-1945) er bijna geen grondstoffen meer 

waren in oliefabriek De Vrede, die aan de overkant van het dorp stond, 

werden er creatieve ideeën bedacht om het personeel aan het werk te 

houden, en er nog wat verdiend werd door het bedrijf ook. 

Naast de huidige N246, waar het dijklichaam al voor de oorlogsjaren 

was uitgebaggerd en vol met zand was gestort, was een ideale plaats om een experiment te starten met het winnen 

van turf. Niet dat men ervaring had met het winnen van die turf, maar het werd wel geprobeerd en met een redelijk 

succes ook nog. In een fotoboek dat gemaakt werd in opdracht van K.H. Sijpesteijn, de eigenaar van De Vrede werd 

haarfijn door middel van foto`s uitgelegd hoe het 

hele proces in zijn werk ging. Dit unieke fotoboek 

is eigendom van de 'Heden&Verleden', een 

onderdeel van de Historische Vereniging 

Wormerveer. 

Op het einde van dit jaar zal er in dorpshuis De 

Noorddam een kleine tentoonstelling komen 

waarin De Vrede en onder meer het turfsteken 

centraal zal staan. Tevens zullen er dan oude en 

nieuwere films over het dorp worden vertoond. 

Meer hierover in een volgende WKD'er. 

De volgende afbeelding: wie weet wat en waar 

dit is en wat weet je ervan? Stuur je antwoord 

naar dewkder@hotmail.com 
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Een bladerdeegtaart met 
asperges voor 4 personen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 g witte asperges 
zout 
1 pak bladerdeeg uit de diepvries 
150 g gerookte ham, of achterham 
10 takjes verse peterselie  
250 g mascarpone 
1 ei 
versgemalen peper 
nootmuskaat 
1 eetlepel zachte roomboter 
 

Asperges schillen van vlak onder kopje naar beneden. 
Houtachtige uiteinden eraf snijden. 
In aspergepan (of in grote pan) asperges met kopjes 
omhoog in ruim kokend water met zout ca. 10 minuten 
koken.  
Van vuur af ca. 10 minuten afgedekt laten staan. Intussen 
oven voorverwarmen op 200 graden.  
Bladerdeeg laten ontdooien. 50 g ham en peterselie fijn 
hakken. In kom mascarpone losroeren met ei, fijngehakte 
ham en peterselie.  
Zout, peper en nootmuskaat naar smaak toevoegen. 
Bakplaat bekleden met bakpapier. 
 De plakjes bladerdeeg erop leggen totdat de hele bakplaat 
bedekt is.  
Bestrijken met het mascarponemengsel. Asperges uit de 
pan nemen, goed laten uitlekken.  
Met de kopjes aan 1 kant over het bladerdeeg verdelen. 
Bestrijken met gesmolten boter met een kwast . 
In oven de taart in ca. 15 minuten goudbruin en gaar 
bakken.  
Intussen de rest van de ham in brede repen snijden en op 
de taart regelmatig verdelen. 
  
Een aspergesausje uit de supermarkt smaakt er heerlijk bij, 
zeker als u er een beetje witte wijn doorheen mengt. 
  
Eet smakelijk! 

Een recept van Denise van Bochove 
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Zomer 2014… en we gaan naar…? 
De zomervakanties gaan zo langzamerhand weer beginnen, en sommigen hebben het al weer achter de 
rug. De WKD'er maakte een kleine ronde door het dorp en vroeg verschillende bewoners naar het 
vakantiedoel van 2014. 

Hieronder een kleine bloemlezing van verschillende mensen. En voor al anderen die nog moeten: Een 

Prettige en mooie vakantie! 

Tina en Fred Kerssens zijn net op vakantie geweest, maar nemen het er nog een 
keer van! Ze trekken de oceaan over en gaan naar de Westkust van de Verenigde 
Staten. San Francisco is de eerste stad die  aangedaan wordt, en daar zullen ze 
een paar dagen doorbrengen om onder andere de Alcatraz gevangenis te gaan 
bekijken. Daarna gaan ze in een huurwagen door de verschillende natuurparken 
richting Las Vegas en Los Angeles. Ze hebben er in ieder geval erg veel zin in en 
hopen een hoop te zien! Niet met een camper dus maar met de auto van hotel 
naar hotel. Yes! 

Ed Hennequin en Jannie Schoen zijn ook al in de USA geweest, en wel in New York, daar hebben ze een dikke week 
doorgebracht en hebben er genoten! Ze vonden NY eigenlijk best wel een veilige stad, 
zelfs de metro kon ze erg bekoren. Een stad met zo veel nationaliteiten en eigen 
gewoonten en ook nog eens met vele eigen wijken. Een erg indrukwekkende stad. 
Wel met erg veel herrie, dan is het wel weer lekker rustig in het Knollendamse…. 

Renie en Ton Boot liepen we bij het dorpshuis tegen het lijf. Volgens Ton kan Renie 
een beetje moeilijk uit de voeten met haar Scoot 
mobiel… en waarom zouden ze nog weggaan als ze 
zo`n heerlijk huis met mooie tuin hebben in ons 
dorp. Dus blijven ze heerlijk thuis en gaan daar volop genieten van het (natuurlijk) 
mooie weer van de zomer! 

 

Loes en Willem van Horssen zullen dit jaar niet 
echt op vakantie gaan. Er wordt druk gewerkt aan de renovatie van hun 
motorkruiser. Tenslotte is Willem nu gepensioneerd en moet er dus de tijd voor 
hebben… Volgend jaar zal de boot weer met glimmende dekken het ruime sop 
moeten gaan kiezen. We zullen ze nog zien! 

Kees Hoekstra en Corry Hogenhuis gaan van de zomer nog een keer naar Kreta, 
daar gaan ze voor de derde keer naar toe, nu meer om even goed uit te rusten en 
bij te komen van een bewogen jaar. Nog niet zo lang geleden overleed Corry haar 
moeder, en daarnaast werden Kees en Corry ook nog eens opa en oma! Reden te 
meer om de rust op te zoeken en alles weer op de rij te zetten.   
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Estafette Gesprek: 
We waren te gast bij Ronald Kok, wonend op en in 

Westknollendam. We zijn hier, omdat de vorige 

hoofdpersoon van het estafettegesprek, Jaco Bakker, 

het stokje aan hem heeft doorgegeven. Wanneer ik 

aankom valt als eerste op het ”Te Koop” bord in de 

tuin. Wat voor verhaal zal hier aan vastzitten? Ik zet 

mijn fiets op het erf en Ronald komt naar buiten om 

me te begroeten. Binnen maak ik kennis met zijn 

vrouw, Mandy, die al gauw het huis verlaat om naar 

een afspraak te gaan.  

Mijn gastheer begint gelijk met praten. Hij woont hier 

met zijn vrouw en drie fantastische kinderen: Jan (8), 

Teun (6) en Kees (2). Maar, vervolgt hij, helaas gaan 

hij en zijn vrouw uit elkaar. Vandaar het bord in de 

tuin.  

Ronalds vader is in dit dorp opgegroeid. Er woont hier 

nog veel familie van hem. Hij begint op te noemen: 

Twee tantes, een oom, achternicht, neven. In totaal 

komt hij op 17 familieleden.  

Ronald is in Zaandam geboren en na vijf jaar verhuisd 

naar Wormerveer. Als kind kwam hij bijna elke dag bij 

zijn oma over de vloer in het oudste huis van West-

Knollendam. Later, toen hij al bij Woud in West-

Knollendam werkte, en van zijn werk weer naar   

Wormerveer fietste, zag hij dit huis te koop staan. Hij 

heeft het gekocht en daarna er veel in verbouwd. Je 

kunt aan hem merken dat het hem erg aan zijn hart 

gaat om het huis te verkopen.  

De vraag van Jaco aan Ronald is: “Hoe is het met de 

muziek scene in het dorp? Nou, Ronald vertelt dat hij 

al vroeg met muziek is begonnen. Op basisschool ‘De 

Pionier’ leerde hij liedjes en die probeerde hij dan thuis 

achter het orgel na te spelen. Op zijn twaalfde kreeg 

hij een gitaar. Hij is nu 35 en vindt dat hij na 23 jaar 

gitaarspelen het eigenlijk wel wat beter zou moeten 

kunnen. In zijn hele leven is hij twee weken op les 

geweest. Dat lukte toen niet zo erg en is toen zelf 

maar wat gaan rommelen. Hij vindt zichzelf niet zo erg 

professioneel. Hij pakt zijn gitaar en begint wat voor 

ons te spelen. Bescheidenheid siert de mens, maar als 

je speelt zoals Ronald hoef je niet zo heel erg 

bescheiden te zijn. Het spel klinkt goed en hij begint 

erbij te zingen met een prettige stem en aangenaam 

timbre.  

Zijn favoriete muziek komt uit de jaren 50, 60 en 70. 

Thuis werd ook veel oude muziek gedraaid. Beide 

ouders hielden wel van muziek. Hij houdt trouwens 

van alles wat oud is. Auto’s, motoren, zelfs zijn kapsel 

is uit die tijd. Hij vindt zichzelf een oude ziel, had 

eigenlijk in die tijd willen leven. Is volgens eigen 

zeggen te laat geboren. Hij doet wel eens mee aan 

een Open Podium. Bijvoorbeeld in ‘C’est la Vie’ in 

Zaandam en dorpshuis ‘De Horn’ in Krommeniedijk. 

Ook wordt hij wel eens gevraagd voor bruiloften en 

partijen, of zoals de laatste keer op een politieke 

avond in Krommenie. Ik vraag hem hoe groot zijn 

repertoire is en hij haalt een map tevoorschijn met 35 

á 40 liedjes. Ronalds favorieten zijn Johnny Cash, 

Elvis, Boudewijn de Groot, maar de allergrootste 

favoriet is Lucky Fonz III. Die laatste is zeer 

verrassend, omdat dat een hedendaagse artiest is. Hij 

laat wat van Lucky Fonz horen. Hij is al een paar keer 

naar een concert van hem geweest in Paradiso. In 

Arnhem was hij ook naar een optreden en daar heeft 

hij samen met zijn idool op het podium gestaan en een 

liedje gezongen. Je kunt dit optreden bekijken op 

Youtube en dan moet je zoeken op Lucky Fonz met 

fan Ronald.  

Hij heeft ook een eigen liedje: “Wij Twee”. Hij pakt zijn 

gitaar en mondharmonica en brengt een prachtig, 

beetje “Johnny Cash”-achtig nummer ten gehore. 

Ronald zou graag nog eens in het dorpshuis een 

muziekavond willen organiseren. Alle Westknollen-

dammers die iets kunnen spelen of zingen mogen 

optreden. Het lijkt ons van de redactie ook wel wat. 

Gedacht wordt aan een avond in september of oktober 

van dit jaar. Als je wilt optreden of vragen hebt kun je 

dat mailen aan Ronald: gitaarsnaartje@gmail.com . 

We eindigen met een spreuk van Ronald: Ik maak wel 

eens een foutje op het podium en dan zeg ik altijd: 

 

“Waar ik ook kom, ze kennen me niet, maar ze zullen 

me nooit meer vergeten!” 

 

Aan wie wil je het stokje doorgeven? Hij kijkt een 

beetje verlegen, zegt dan: Aan mijn (ex) vrouw, 

Mandy Pijl , met de vraag: Wat zal jij gaan missen in 

WKD?
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