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Het heeft lang geduurd, maar 
eindelijk is het dan zover. De 
nieuwe dorpskrant. Nadat 
Saskia vorig jaar zomer te 
kennen had gegeven dat ze 
met de dorpskrant wilde 
stoppen, ben ik naarstig op 
zoek geweest naar nieuwe 
redactieleden. Ondanks 
herhaaldelijke oproepen in de 
krant, kwamen er geen nieuwe 
redactieleden zich vrijwillig 
aanbieden. Ten einde raad 
maar verschillende mensen 
persoonlijk benaderd. Dit blijkt 
toch weer altijd de beste 
manier te zijn. We gaan door 
met maar liefst acht man! 
Voortaan zullen Jaco Bakker, 
Ivar Bron, Wanda Kleiss, 
Noortje Tolhuijs, Kitty van 
Vlaanderen, Wilma Floor, 
Saskia Baltus en Anita Wolvers 
de krant samenstellen. Saskia 
zal voornamelijk voor de 
financiën zorgen, Kitty voor de 
foto’s, Ivar is verantwoordelijk 
voor de lay-out en de rest 
probeert met allerlei ideeën en 
boeiende teksten de krant te 
vullen. Ook hebben we de 
school en het bestuur van het 
dorpshuis bereid gevonden om 
iedere keer een bijdrage te 
leveren. Een nieuwe krant 
moet natuurlijk een nieuw logo 
hebben. We zijn erg tevreden 
over dit mooie grafische 
ontwerp van Ivar. Er zijn 
sowieso veel nieuwigheden in 
ons dorp. Een nieuw 
dorpshuisbestuur bijvoorbeeld. 
Daar kunt u over lezen 
verderop in deze krant. Dan is 
er ook nog een nieuwe brug 
(bijna), een nieuwe wijk op 
komst en kunt u ook nog over 
de vergevorderde plannen 
lezen over de nieuwe 
dorpsaanwinst, het Tiny Forest. 
Door al deze  ontwikkelingen is 
de krant een stukje dikker 
geworden dan u van ons 
gewend bent. Veel leesplezier.

SINTERKLAAS IN 
WESTKNOLLENDAM

Verlangend was er door de 
jeugd van Westknollendam 
naar uit gekeken: De aan- 
komst van Sint Nicolaas en 
zijn Pietenbrigade in ons 
dorp. 

Op zondag 25 november 
2018 was het zover! De 
dorpsbewoners van WKD 
hadden de straten gezellig 
versierd met vlaggetjes en de 
steigers van de jacht- haven 
waren druk bevolkt met de 
kinderen en hun ouders om 
de Sint te ver- welkomen. 

Gelukkig was het rustig weer 
met weinig wind zodat de 
'Pakjesboot' zonder pro- 
blemen kon aanleggen. 
Voorafgegaan door een 
heuse drumband "De Saen" 
ging de stoet  te voet door 
een gedeelte van het dorp op 
weg naar het dorpshuis DE 
NOORDDAM.  Door een 
soort van 'erehaag' van de 
leden van de drumband 
betrad het gevolg uit Spanje 
het dorpshuis waar honderd- 
en kindertjes in spanning al 
zaten te wachten op de 
komst.

Zelfs de locoburgemeester 
van Zaanstad, mevrouw Rita 
Visscher-Noordzij, was naar 
Westknollendam gekomen 
om dit feest mee te maken.



 

de wijk is 
van 
iedereen! 

Verslagje van de plannen tot nu toe 
 
Het is al weer een hele tijd geleden dat 
iedereen in het dorp een brief kreeg 
over het project: “de wijk is van 
iedereen”. Ik ben de tweede ronde pas 
ingestapt nadat er niet genoeg 
deelnemers bleken te zijn. We zijn een 
aantal keren bij elkaar gekomen, met 
tussenposes van een aantal maanden. 
Na de diverse ideeën inbrengen en 
bespreken, en de aan en opmerkingen 
over het dorp West-knollendam. (Als 
er een ding duidelijke werd, was het 
wel dat wij een dorp zijn en ons 
duidelijk geen “wijk” van Zaanstad 
voelen) werden de ideeën over een 
wandelpad, het opknappen van het 
groen en een “Tiny Forest” goed 
ontvangen. 
Er gebeurt de laatste tijd van alles in 
en rond het dorp. De bouw, en tegelijk 
het groen wat verdwijnt, bij Brokking. 
De veranderingen bij de jachthavens, 
de dijk die opgehoogd wordt. Er zijn 
veel bomen gekapt de laatste tijd. Dus 
een paar boompjes er bij is zo een 
slecht idee nog niet! 
Iedereen vroeg zich af hoe het verder 
zou gaan met de schooltuinen en het 
pad op de dijk. Het voorstel kwam om 
een wandelpad te realiseren; een 
rondje dorp, zodat je een ommetje 
kunt maken over het pad op de dijk en 
vervolgens, rond, door het groen bij de 
speeltuin/ halfpipe door de wilde tuin, 
achter de parkeerplaats langs de 
bomen, langs de moestuinen naar de 
schooltuinen. En zo kan je weer 
oversteken naar de dijk. 

Het plan van het Tiny Forest werd 
goed ontvangen, het Tiny forest is 
in het kort: 

Wat is het? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems bosje, ongeveer ter grootte 
van een tennisbaan. Dit bos is niet 
alleen een prettige plek voor vlinders, 
vogels, bijen en kleine zoogdieren, 
maar ook voor mensen. Kinderen 
leren over de Nederlandse natuur en 
buurtbewoners ontmoeten elkaar op 
een prettige en gezonde plek. 
Groepjes kinderen zijn een maand 
lang boswachter van hun eigen bos. 
We noemen ze Wilde Wachters. Het is 
dus een project dat samen met 
buurtbewoners en de kinderen van de 
school wordt gerealiseerd.  
Het is geen aangeharkt plantsoen, 
maar wilde en springlevende natuur. 

En dat is belangrijk. Zo krijgen dieren 
ook ín bewoond gebied een plek om te 
eten, schuilen en wonen. 
 

• Natuurbeleving voor stedelingen 
  en dorpsbewoners 
 
•  Samen in de buurt 
 
• Stimuleren biodiversiteit 
 
•  Groen is gezond 
 
•  Verminderde hittestress 
 
• Luchtzuivering 
 
•  Waterberging 



 
Meer info op: 
https://www.ivn.nl/tinyforest 
 
Een Tiny Forest is een bosje van en 
voor de buurt. Je komt niet alleen in 
contact met de natuur, maar ook met 
je buurtgenoten. Want een Tiny Forest 
maak je samen. Je kiest zelf op welke 
manier je betrokken bent. Misschien 
wil je lekker ontspannen in het bos, 
maar misschien vind je het ook leuk 
om mee te helpen met planten, 
beheren van het bos of om alle plant- 
en diersoorten in kaart te brengen. 
 
Tegelijkertijd komt er naast het bos 
een wandelpad dat als rode draad 
door het groen loopt. Een 
groenspecialist van de gemeente gaat 
kijken hoe de diverse onderdelen er uit 
kunnen zien. Geopperd is een stuk 
met (wilde of heem) planten, 
voedselbomen, fruitbomen, plek voor 
een picknick tafel, een steigertje aan 
het water. En versterking van de 

bomensingel aan de wegkant tegen 
het geluid/overlast van de weg. 
 
De dijk:  
Zoals het er nu voorstaat is er geen 
reden om aan te nemen dat het 
wandelpad op de dijk na de ophoging 
verdwijnt, dit pad is van de gemeente 
en moet na de verhoging gewoon 
weer terug aangebracht worden. Wat 
heel fijn zou zijn is als het pad ook 
weer hersteld wordt tot aan het bankje 
aan de Zaan. Dit is de enige plek waar 
de bewoners van WKD aan de Zaan 
kunnen komen in het hele dorp. Dit 
pad lag er altijd maar is op een 
gegeven moment niet meer 
onderhouden en dichtgegroeid. 
 
De school is enthousiast over het 
mini bosje en wilt tegelijkertijd de 
schooltuinen opknappen hier is 
enige hulp van de gemeente ook 
gewenst omdat het nadat het een 

paar jaar geleden door de gemeente 
werd stilgelegd nu verwilderd is. 
Al met al zou het hele stuk groen aan 
die kant er van opknappen. En kan er 
straks volop rondjes gelopen worden! 
En niet onbelangrijk, meer groen werkt 
rustgevend, is gezond en goed voor 
de beestjes. Naast dit project liggen er 
ook nog andere ideeën zoals een 
picknicktafel en boom bij het 
fietsroutebord voor de brug. En een 
mee-liftplek aan het begin van het 
dorp. 
Wil je je graag nu al aanmelden als 
vrijwilliger om iets in het Tiny Forest en 
of de omgeving te doen? Mail dan 
naar het e-mail adres van het 
dorpshuis. 
Groene groeten, Patty Vegt 
 
Update: De uitvoering van de plannen 
liggen op dit moment (okt/november 
2018) stil. Dit omdat de gemeente 
opnieuw proeven moet doen met de 
grond aan het Amfibieplein ivm de 
verontreiniging van de grond.  
Daarnaast is er door de nieuwe 
eigenaar van de Hennewerfgrond in 
beslag genomen (van de 
parkeerplaatsgrond die hij pacht aan 
het Amfibieplein)  zodanig dat het pad 
nog amper daar langs kan komen. 
Wordt vervolgd! 
 

 



T.O.P. 85 Jaar! 

 

Toneelvereniging T.O.P. bestaat 85 jaar 

en T.O.P. zou T.O.P. niet zijn om nu ook 

dit weer groots te gaan vieren. 

We geven een  TOP REVEUE 85 jaar. 

Voor de pauze gaat het over de 

oprichting van T.O.P. en na de pauze 

komt er een parodie van de zoal 

gespeelde stukken van de afgelopen 

jaren die in elkaar overvloeien. 

Er wordt achter de schermen hard 

gewerkt om er drie fantastische 

uitvoeringen van te maken. 

 

De cast bestaat uit: 

Menno Berntsen, Ivar Bron, Paul Kramer, 

Marco Schmidt, Matthijs Strobbe, Saskia 

Baltus, Monique Strobbe, Agnes Vork, 

Sonja Dibbets, Willy Lubbers. 

Gastspelers zijn: Bep Pruim, Yola v 

Splunteren, Tessa Leungen en Eef Kok.  

 

Regie: Menno Berntsen.  

 

Het wordt weer hilarisch met spel, zang 

en muziek …. U komt toch ook kijken? 

Dit mag U niet missen …. zet het maar 

alvast in uw agenda. 

 

 

Uitvoeringen zijn:  

Vr: 22 mrt.  & 

Za: 23 mrt. om 20.15 uur en  

Zo: 24 mrt. om 15.00 uur  

Plaats: Dorpshuis DE NOORDDAM 

Westknollendam. 

 

Kaarten kunt u alvast reserveren per: 

Tel: 075-62858560 /  06.435.229.29  of 

per e-mail: fredenwil1@hotmail.com 

T.O.P. wenst U hele fijne Feestdagen en 

graag tot ziens op één van onze volgende 

uitvoeringen in maart 2019. 

 

 

 

 

 

 

WIJKOVERLEG 

OPNIEUW 

OPGESTART IN 2019 

Er gebeurt de laatste tijd veel in en om 

West-knollendam. Soms is daarover 

onduidelijkheid bij de bewoners en zijn 

er vragen over de toekomst. En soms 

zijn er gewoon goede ideeën en plannen 

die leven onder de inwoners en die de 

leefbaarheid van het dorp kunnen 

vergroten en veraangenamen! 

 

Daarom gaan wij, (Carina Engberink en 

Patty Vegt) het wijkoverleg opstarten! 

Wat houdt dat in. We gaan een aantal 

keer per jaar een wijkoverleg plannen 

met inwoners en gemeente om 

ingebrachte vragen en plannen te 

bespreken. Dit gaan we doen in het 

dorpshuis. 

Bij het overleg van “de wijk is van 

iedereen” zijn ook ideeën aangedragen 

die wellicht voor dit concept niet geschikt 

waren maar die wel gerealiseerd kunnen 

worden. Ik noem maar even een 

voorbeeld: liftplaats aan het begin van 

het dorp. Handig voor mensen die 

(tijdelijk) geen auto hebben of even niet 

zelf kunnen rijden. 

Wij willen het eerste wijkoverleg begin 

2019 plannen. Daarom vragen wij alle 

dorpsbewoners om de komende tijd 

a.u.b. jullie goede ideeën, klachten, 

voorstellen of vragen aan te leveren 

zodat wij deze mee kunnen nemen in dit 

overleg en eventueel alvast kunnen 

uitzoeken bij de gemeente. 

 

Goed idee? doe mee! 

Wil je ook meewerken aan het 

wijkoverleg? Meld je dan aan! Bij: Carine 

Engberink, cengberink@hotmail.com. Of 

Patty Vegt, info@casanatura.nl. 

 



West-Knollendam toen en nu

…

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                

Willy Lubbers-Kool



 

 

Dorpshuis DE NOORDDAM 

 
 

HOE DORPSHUIS DE NOORDDAM WERD GERED 

WESTKNOLLENDAM – “Als we volop gebruik willen blijven 

maken van ons Dorpshuis, dan hebben wij dringend uw 

hulp keihard nodig en is het openhouden slechts mogelijk 

indien er mensen opstaan die als vrijwilligers de functies 

binnen het bestuur en de diverse commissies zoals van de 

bar, de activiteiten, schoonmaken etc. willen vervullen. 

Zonder nieuwe bestuursleden en vrijwilligers zal het 

dorpshuis DE NOORDDAM helaas moeten sluiten, 

waarmee een belangrijke voorziening voor het dorp 

verloren zal gaan”  

Zo begon de aanhef van een fraaie flyer die huis aan huis 

in ons dorp werd verspreid waarop een duidelijke oproep 

gedaan werd om die noodzakelijke vrijwilligers aan te 

trekken. Het tijdelijke bestuur bestaande uit Martin, 

Sandra, Willy en Sonja voegde daarbij de dwingende tekst 

toe dat: “als het samen niet gaat lukken, het dorpshuis DE 

NOORDDAM helaas dicht moet”. 

De nood was dus zeer hoog!!! 

Avonden hadden zij wakker gelegen van het dreigende 

noodlot. Het zou toch ondenkbaar zijn dat het dorpshuis, 

gelegen in het hart van het dorp, sinds ca. 1970 de 

centrale ontmoetingsplek en de huiskamer van het dorp 

vormende, zou verdwijnen. Een dorpshuis dat na bijna 

twee jaren van noeste arbeid en van heel veel 

zelfwerkzaamheden door de Westknollendammers zelf 

werd opgebouwd en In het verleden door diezelfde 

gemeenschap werd (en wordt) draaiende gehouden door 

uitsluitend de ongelofelijke inzet van een vaste groep 

vrijwilligers die met hart en ziel hun bijdrage leverden aan 

de totstandkoming en het behouden van het huidige 

dorpshuis DE NOORDDAM.  

Het noodlot van sluiting dreigde dus toe te slaan! 

Maar gelukkig kon dat voorkomen worden!!! 

Alle dorpelingen werden op 19 september 2018 in het 

dorpshuis uitgenodigd voor een “Samen Verder Avond”, 

waarop duidelijk werd gemaakt dat het huidige Dagelijks 

Bestuur nog maar uit één persoon bestond en er dus geen 

voorzitter, penningmeester en ook geen secretaris was. 

Het was dus een dringende noodzaak dat er meerdere 

personen samen de organisatie zouden moeten gaan 

oppakken zodat er een kans was om het dorpshuis open 

te houden en weer door nieuwe frisse activiteiten een 

plek konden creëren waar het hele dorp van zou kunnen 

genieten. De noodklok luidde dan ook met de slogan “Het 

gaat ons samen lukken, anders moet ons dorpshuis De 

Noorddam helaas dicht!!!” 

De boodschap bleek niet aan dovemans oren gericht, 

maar liefst 40 serieus geïnteresseerden bezochten die 

avond het dorpshuis met de intentie iets te willen 

betekenen binnen de organisatie. Ook vele mensen die 

voor de eerste keer in De Noorddam kwamen toonden 

direct interesse om daadwerkelijk hun handen uit de 

mouwen te steken en werden door de ‘vaste ploeg’ 

wegwijs gemaakt. Martin, het hoofd van de facilitaire 

zaken, kreeg er maar liefst 8 enthousiastelingen bij en 

Wim en Corry mochten zo’n 24 nieuwe medewerkers 

voor de bar noteren die prompt een uitnodiging kregen 

voor een informatieavond op een later tijdstip. 

Ook bestuurlijk werd een heuse nieuwe ‘bemanning’ 

aangetrokken. Helaas had Jaap van Leverink al eerder 

aangegeven dat hij, na zo’n 8 jaren bijna alle 

bestuursfuncties te hebben vervuld, de bestuurlijke ‘pijp 

aan maarten’ zou geven. Onder aanvoering van Sonja 

Nieuwenhuijse werden vele kandidaten gepolst voor het 

vervullen van een ‘plekje’ in het bestuur en zowaar . . . . .  

het liep voortvarend! Binnen een paar weken kon een 

compleet nieuw bestuur samengesteld worden waarbij de 

functies van zowel Voorzitter, Penningmeester en 

Secretaris zelfs dubbel ingevuld konden worden. 

Op dit moment is iedereen dus drukdoende om, zo 

mogelijk, invulling te gaan geven aan de vele ideetjes die 

zijn aangedragen op de ‘Samen Verder Avond’ en ook het 

bestuur is intensief bezig om de begroting in orde te 

maken, want er moet nog veel werk verzet worden om De 

Noorddam weer om te turnen in een “Dorpshuis waar je 

je thuis voelt”. Tenslotte is het dorpshuis er voor 

iedereen! 

 

 

Via onze website, www.denoorddam.nl, kunt u zich 

dagelijks 24/7 op de hoogte stellen van de laatste 

nieuwtjes en activiteiten terwijl ook onze facebook-

pagina ‘Dorpshuis de Noorddam’ u op de hoogte houdt. 

Al onze vrijwilligers hebben allen hetzelfde uitgangspunt 

“Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet”. 

We gaan de toekomst dan ook met veel vertrouwen 

tegemoet. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Westknollendam 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

Dorpshuis DE NOORDDAM 

HET BESTUUR VAN HET DORPSHUIS STELT ZICH VOOR 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van links naar rechts: Martin Baars (Facilitair), Wim Hogenhuis (Horeca), 

Sonja Nieuwenhuijse (2e Voorzitter), Karin Stadt (Secretaris), Willy Lubbers 

(Commercieel), Corry Hogenhuis (Horeca), Saskia Baltus (2e Penningmeester), Beyhan 

Kiristi (2e Secretaris), Willem Lijnzaat (Voorzitter), Sandra Leunge (Inkoop), Tessa 

Leunge ( Facebook) en Elzo Regeling (Penningmeester). 

Stichting Dorpshuis 
Westknollendam   

                 
2018/2019 

Za: 8 dec.    Dorpshuis in 

kerstsfeer brengen - 9.30 uur is er 

koffie met wat lekkers. Starten 

om 10.00 uur 

Za: 15 dec.   Feestavond Biljartver. 

’t Zwaantje - v.a.20.00 uur 

Vr: 21 dec.   Generale Kerstkoor 

“Luchtalarm” -   20.00 uur 

Za:  29 dec.   Klusochtend - 9.30 

uur 

2019 

Zo: 6 jan.     Nieuwjaarsborrel v.a. 

16.00 uur Voor: Vrijwilligers 

Dorpshuis, Dorpsbewoners, Clubs 

Za: 26 jan. Klusochtend - 9.30  uur 

Za: 9 febr.   Après Ski fest - 20.00 u  

Ma: 18 mrt.   Generale repetitie 

Toneelvereniging T.O.P. - 19.00 

uur 

Wo: 20 mrt.  Verkiezingen 

Provinciale Staten en het 

Waterschap 7.00 uur - 21.30 uur 

Vr: 22 mrt.   1e Uitvoering 

Toneelvereniging T.O.P. REVUE 85 

jr. bestaan - 20.15 uur 

Za: 23 mrt.   2e Uitvoering T.O.P. 

REVUE 85 jr. bestaan - 20.15 uur 

Zo: 24 mrt.   3e Uitvoering T.O.P. 

REVUE 85 jr. bestaan - 15.00 uur 

Zo: 14 apr.   Fietstocht Zaanse 

Dorpshuizen  

 
 

ERELEDEN 

DE NOORDDAM 

 

De dames : 

 

H.E.van Vuure-

Donia 

 

Annie Roubos 

 

Trien Willems 

 

Ada Pruim 

 

Renie Boot 

 

Corrie Kos 

 

--------------------- 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBSITE WWW.DENOORDDAM.NL 24 UUR – 7 DAGEN PW GEOPEND 

U kunt nu elke dag, op elk moment en waar ook ter wereld nu blijven genieten van de activiteiten 

en de laatste nieuwtjes van ons dorpshuis DE NOORDDAM. 

Via uw computer, laptop, tablet of mobieltje kunt u alles blijven volgen van wat er binnen uw eigen 

dorpshuis plaatsvindt vanaf onze eigen website en hoeft u dus niets te missen. Heeft u zelf een leuk 

artikel over bijvoorbeeld een bijzondere gebeurtenis die u wilt delen, of heeft u een leuke 

(vakantie)-reis gemaakt, dan zouden wij dit graag van u ontvangen. U kunt dat inzenden naar 

winel@upcmail.nl 

Wij zullen zorgdragen dat uw inzending per omgaande op onze website wordt geplaatst. 

 

 

Dorpshuis DE NOORDDAM 

  

 
 

JAAP BEDANKT!  

Op de Openbare 

Jaarvergadering van het 

Dorpshuis op 21 april 

2010 heeft Jaap van 

Leverink zich samen met 

zijn Wanda aangemeld 

als vrijwilligers van het 

Dorpshuis. 

Later stelde Jaap zich 

beschikbaar als 

Penningmeester, als 

opvolger van Agnes van 

Laar die er mee stopte. 

 

 

Jaap is toegetreden tot het Dagelijks 

Bestuur van de Noorddam op 1 juni 

2010 en werd op 1 augustus 2010 

Penningmeester. 

Het Dagelijks Bestuur bestond toen uit: 

Herman Walraven, Agnes van Laar, 

Jeroen Crok, en Willy Lubbers. Vanaf die 

tijd was Jaap dus Penningmeester tot nu 

dan 1 jan. 2019 en heeft bergen werk 

verzet …. vooral de laatste tijd was hij 

eigenlijk het hele Bestuur van de 

Noorddam 

 

Jaap was vele jaren het sleuteladres 

voor de vele vrijwilligers etc. en 

verzorgde hij jaarlijks bij de firma 

Janssen de kerstboom. Ook deed hij de 

fondsenwerking en verzorgde de 

kerstattenties voor de vrijwilligers en 

bracht ze zelf rond. 

Kortom, Jaap was eigenlijk 

‘Mr.Dorpshuis’. 

Met heel veel dank voor zijn inzet tonen 

wij begrip voor zijn beslissing. 

 
Wij hebben jullie nog steeds nodig!  

In september hebben diverse mensen 

activiteiten opgeschreven, maar niemand heeft 

zijn naam erbij gezet om deze activiteiten ook 

daadwerkelijk te gaan doen. 

Toch zouden we in het kader ‘het dorpshuis is 

van ons allemaal’ aan jullie willen vragen of er in 

Westknollendam buurtgenoten zijn, die alleen of 

misschien met vriend of vriendin, buurman of 

buurvrouw een activiteit zouden willen 

organiseren. Je hoeft ze niet allemaal te doen, als 

ieder wat doet en zich daar voor inzet komen we 

samen tot wat moois. 

Het dorpshuis stelt zich ter beschikking. Dus wie 

durft het aan om een activiteit op zich te nemen 

en zo samen het dorpshuis leven in te blazen.  

Voorgestelde activiteiten zijn;                   

Kamperen voor de kinderen; Toneel en of 

theateravonden(voorstellingen) buiten TOP om; 

Woensdagochtend koffie ochtend; Vrijdag 

(middag/ avond) borrel; Bingo; Huttenbouw; 

Kinder disco en of bingo; Après Ski; 

Kookavonden; Rommelmarkt; Visagie /beauty 

avond voor de jeugd; Oktoberfest; Avond 16+ 

met dj; Speurtocht; Playbackshow kinderen en 

volwassenen. 

Vragen of wil je je aanmelden dat kan 

via denoorddam@gmail.com  

STICHTING DORPSHUIS WESTKNOLLENDAM        

is per 1 januari 2019 tot een duurzame onder-

neming aangemerkt. De stroom die het dorps-

huis gebruikt is 100% groen en wordt opgewekt 

in de natuur met wind van de Noordzee. Hierbij 

worden geen milieubelastende fossiele brand-

stoffen gebruikt en komt er geen CO2 vrij.  

 

 

Op zondagmiddag 6 januari 2019 vanaf 16.00 

uur verzorgt De Noorddam een 

nieuwjaarsborrel voor alle inwoners van 

Westknollendam. Voor een hapje en een 

drankje wordt gezorgd. Dus komt u ook?       

Even gezellig het nieuwe jaar starten. Horen wat 

er achter de schermen ondertussen allemaal is 

gebeurd. Dus ook voor de Noorddam een 

nieuwe start die we graag met jullie allen willen 

delen. TOEGANG VRIJ ! 

WEBSITE WWW.DENOORDDAM.NL 24 UUR – 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND 

U kunt nu elke dag, op elk moment en waar ook ter wereld nu blijven genieten van de 

activiteiten en de laatste nieuwtjes van ons dorpshuis DE NOORDDAM. 

Via uw computer, laptop, tablet of mobieltje kunt u alles blijven volgen van wat er binnen 

uw eigen dorpshuis plaatsvindt vanaf onze eigen website en hoeft u dus niets te missen. 

Heeft u zelf een leuk idee, een artikel of een bijzondere gebeurtenis die u wilt delen, of 

een leuke reiservaring, dan zouden wij dat graag van u ontvangen. 

U kunt dat  inzenden naar winel@upcmail.nl 



 

 

 

 

Intocht van sinterklaas 

De Theo Thijssen school deed 

mee aan de kleurwedstrijd . 

Groep 3/4/5 had gewonnen 

om in de   gouden cirkel te 

staan . Dat is heel dicht bij 

Sinterklaas .En je kreeg 

pepernoten van de pieten . 

We gingen met de bus . En 

sommige ouders van kinderen 

gingen mee . 

Het was heel leuk !  
geschreven door Jolien Versteegh (groep 4). 

Kleurwedstrijd Sint 
intocht 17 november 
Dit jaar deden leerlingen uit groep 1/2 en 3/4/5 mee aan de 
Sint kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd was door de 

gemeente Zaanstad 
uitgeschreven. Als prijs 
konden er tickets voor 
het VIP-vak gewonnen 
worden. Tot de 
gelukkige winnaars 
behoorde ook Lenn 
Halewijn uit groep 3. 
Doordat Lenn één van 
de winnaars was 

geworden, mocht de gehele groep 3/4/5 naar het VIP-vak op 
de Zaanse Schans om de Sint intocht van dichtbij mee te 
maken.  De prijs werd een paar dagen voor de intocht bekend 
gemaakt en door wethouder Gerard Ram overhandigd. 

 

 

Dit betekende dat alle kinderen met begeleiding op zaterdag 

17 november uitgenodigd waren om in de gouden cirkel de 

intocht op een groot scherm mee te maken. Daarnaast 
konden de leerlingen de Sint van dichtbij op het podium op 
de Zaanse schans begroeten. Aangezien er nogal wat 
beveiliging en organisatie rondom de Sint intocht geregeld 
was, hadden wij als school het geluk dat we via Mark Lawry 
(vader Joan en Lorenzo) een busje inclusief parkeerticket van 
de firma Bakker konden lenen. Zo kon iedereen vanaf school 
naar de locatie gebracht worden. 

 

De kinderen moesten al om 10.45 verzamelen bij de school 
waar ze een gouden polsbandje kregen. Dit polsbandje 
verzorgde de toegang tot het VIP-vak. Na drie politie 
checkpoints gepasseerd te zijn, arriveerden we bij de Zaanse 
Schans. We waren redelijk vroeg aanwezig waardoor de 
kinderen en begeleiding een mooi plekje konden uitzoeken 
om te wachten op de Sint. Al vroeg zagen we de boot met de 
pietjes voorbij varen. Dit zorgde voor de nodige spanning in 
het vak. Op het scherm konden we het parcours van de Sint 
verder volgen. Dit bezorgde menig ouder spierpijn in de 
schouders aangezien alle kinderen op de nek moesten om 
het hele tafereel te kunnen volgen.

 

Na een lange ochtend waren we met het busje weer om 
14.30 bij school om thuis verder na te genieten van deze 
mooie intocht. 

 



 
Op Kerstavond dan gaat het 
kerstkoor “LUCHTALARM” weer 
zingend door het dorp 
 
December is weer aangebroken, de maand van de 
tradities. Oude tradities als Sinterklaas, Kerstmis en 
Oud & Nieuw, en jongere tradities zoals de Top 2000, 
de Oudjaarsconferences, de nieuwsoverzichten, de 
Zwarte- Pietendiscussie en het optreden van het 
West- Knollendammer kerstkoor Luchtalarm.  
 
Ook dit jaar trekt de bonte stoet weer in Dickens-stijl het 
dorp rond voor een kort optreden her en der, en laaft 
zich daarna rond de houtvuurtjes steeds gretig aan de 
drankjes en hapjes waarmee de dorpsbewoners onze 
komst vieren. 
Plan is dit jaar om te beginnen bij het woonwagenkamp, 
rond 20:15. Dan lopen we naar de Bakkersstraat voor 
een optreden rond 20:45 op het erf van Piet en Yola van 
Splunteren, een bezoekje aan het Bakkerseiland zal zo 
rond 21:15 aanvangen, dan wandelen we naar ons 
plekje bij de brandweerkazerne, aankomst ongeveer 
21:45 en tenslotte strijken we rond 22:15 neer op de 
Geertje Pel Grootstraat bij Cees & Tineke van Broek- 
hoven. 
Omdat er gedurende de wandeling steeds meer drank in 
gaat wordt het moeilijk om precies te zeggen hoe laat 
we waar aankomen, dus hou ons niet al te streng aan de 
tijden...! Verwacht weer een nieuw lied in ons repertoire, 
dit keer eentje van Drs P, maar dan een klein beetje 
anders...   

 

 

 

 

Namens het “Luchtalarm” Westknollendam  

Fijne Feestdagen en een Goed en gezond 2019 

 

 

 

 

 

Reanimatie en 
AED 
Westknollendam. 
 
 
 

Wat fijn weer een Wkd er! Zo kan ik toch weer dorpsbreed 
wat kwijt over de AED. Want we zijn nog steeds actief. 
Naast de AED bij de Noorddam hebben nu ook de Old 
Rooster en voetbalvereniging Blauw Wit hun AED 
aangemeld bij Hartslagnu.nl. Dat kan dus betekenen dat er 
bij een melding een van die AED’s wordt gemeld om te 
halen. 
 
De AED van de Noorddam is altijd beschikbaar de andere 
twee niet. (Voor nieuwe bewoners in het dorp; de AED 
bevindt zich in een afgesloten kast rechts van de ingang van 
de Noorddam. De AED is beveiligd met een pincode. De code 
wordt vermeld bij oproep van reanimatie via de meldkamer). 
We krijgen meldingen via Hartslagnu.nl. Op deze site kun je je 
aanmelden. 
AED de Old Rooster hangt in de ruimte bij de toiletten in een 
kast. (hier geen pincode) 
De AED van Blauw wit hangt in de bestuurskamer van de 
kantine. (ook geen code) 
Verder zal er in April weer een oefenavond komen. Het is de 
bedoeling dat je 1 x per 2 jaar zeker een keer op herhaling 
gaat. Beter is elk jaar. Ik hoop wel dat iedereen het een 
beetje bijhoudt. In de volgende WKD’er zal ik de datum van 
oefenavond vermelden. Maar ook op  de facebook site ‘aed 
vrijwilligers wkd’ en op de web- en FB site van de Noorddam.  
Als er mensen zijn die ook willen leren reanimeren: jullie zijn 
altijd welkom. Het kan altijd zinvol zijn want je vader, 
moeder, partner kan ook iets overkomen. Zijn er veel nieuwe 
aanmeldingen dan kan ik een avond regelen voor een 
beginnerscursus want daar start het altijd mee. Het schept 
zeker geen verplichting dat je dan moet gaan reanimeren 
binnen Westknollendam hoewel we daar natuurlijk wel blij 
mee zijn. 
 
Vragen of aanmelden kan via mijn mail. 
c.hogenhuis24@gmail.com 



 

De WKD’er vlag 
Een paar jaar geleden 
hebben Kiek en ik een 
eigen vlag van 
West-knollendam 
uitgebracht. Ontworpen 
door medebewoners. Het 
is alweer een tijdje terug 
en waarschijnlijk zijn veel 
vlaggen al vergaan.  

 
We willen de vlag weer actueel laten wezen. We hadden 
toen 2 maten 150x 100 cm en 70 x 100cm en de prijs zat 
rond de 30 euro volgens mij voor de grote vlag. 
 
Zijn er binnen WestKnollendam mensen die weer een 
nieuwe vlag zouden willen aanschaffen? Hoor het graag! 
Vermeld dan even de maat die je graag zou willen. 
Afhankelijk van de hoeveelheden ga ik kijken of dat 
bestelbaar is. 
 
Kortom laat het even weten!  
 
Gr, Corry  c.hogenhuis24@gmail.com 
 

 

 
In memoriam: Jaap Kellerman 

 
Tot onze grote schrik mochten wij 
helaas het bericht ontvangen dat 
ons geliefde lid en oud 
bestuurslid Jaap Kellerman op 
zondag 18 november is 
overleden. 

Jaap was een bijzondere man, 
sociaal bewogen. Hij was naast 
ROSA betrokken bij diverse 
verenigingen en vervulde daarin 
vaak ook een actieve functie. 

Jaap zocht het leven op. Zo was 
hij een geregeld bezoeker van De Groote Weiver en 
toeval wil, toen De Groote Weiver uit Krommenie moest 
verdwijnen, vond zij een nieuw onderkomen in het bedrijf 
waar Jaap jarenlang had gewerkt: het gebouw van de 
P.E.N. Daar werkte hij voorheen in de garage ook 
avonden lang aan zijn passie: de Citroën. Zijn liefde ging 
uit naar de Citroën HY. Die golfplaten bus, die 
tegenwoordig menig food market siert en van waaruit het 
eten wordt uitgevent. Die had Jaap, en niet één, maar wel 
drie. En ook nog een Mehari, zo’n kunststof autootje van 
Citroën. 

Jaap was ook de enige autorijder die wij kenden die 
consequent geen gordel om deed tijdens het autorijden. 
Dat had hij overgehouden aan een crash met de trein bij 
Busch en Dam, toen hij volop gegrepen werd, maar 
wonder boven wonder uit zijn auto werd geslingerd. “Ze 
moesten me nog niet hebben daarboven”, was zijn 
gevleugelde uitspraak, ook nadat hij later een tijdlang in 
het ZMC had gelegen en daar zijn moeilijk tred aan 

overhield. En dat was weer nadat hij ook op het randje 
van de dood had gezweefd toen hij het aan zijn hart 
kreeg. Het was Jaap ten voeten uit, altijd relativerend, 
altijd de positieve insteek zoekend. 

Enthousiast Facebook-gebruiker en begaan met de 
energietransitie. 

Met Jaap overleed ook zijn hondje die altijd bij hem was. 
Eerst had hij er twee en als de mensen dan vroegen wat 
voor ras het was, antwoordde hij altijd met de woorden: 
“Belgische Stratiërs”. 

Hoe triest is het dat Jaap juist in zijn kleine, niet meer als 
zodanig in gebruik zijnde, elektrische schakelhuisje (dat 
hij in de tijd van zijn werkzame leven van de P.E.N. kon 
kopen), aan zijn einde moest komen. 

Jaap, die altijd vriendelijk bleef, altijd bleef lachen. Iemand 
die andere mensen op nuchtere wijze een hart onder de 
riem kon steken in moeilijke tijden. Een mooi mens met 
pretlichtjes in zijn ogen. 

Een bijzondere man is niet meer. 

 
Bron: Rosa Zaanstad 
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Estafettegesprek  

met Natascha Keizer 

 
Het vorige estafettegesprek, u weet het vast niet meer, was 

met Gail Koppenol. Dat publiceerden wij in de laatste krant, 

die uitkwam eind juni 2017. Zij gaf het stokje door aan 

Natascha Keizer. Dit interview is afgenomen op 13 september 

2017.  

 

Hoe lang woon je al in het dorp en waar kom je vandaan? Ik 

woon hier nu bijna een jaar (inmiddels dus ruim twee jaar, red.) en 

kom oorspronkelijk uit Oostzaan. Tot mijn 25e heb ik daar gewoond 

en daarna ben ik bij mijn vriend ingetrokken in Koog aan de Zaan. 

Vervolgens zijn we hierheen gegaan. Het bevalt ons hier goed. 

Vooral de rust is prettig. We woonden daar tegenover de 

cacaofabriek en de hele dag liepen daar de toeristen langs die 

naar de Zaanse Schans gingen. 

 

Ik zie dat je in verwachting bent, wanneer verwacht 
je je kindje? Ik ben uitgerekend in februari, dus het 
wordt een winterkindje. We hebben nu eindelijk het 
huis ervoor, dus ruimte genoeg.  
 

Wat is je beroep? Ik ben hondentrimster. Dat beroep beoefen ik 

alweer tien jaar. In het begin had ik nog een tweede baan, maar al 

bijna negenjaar ben ik zelfstandig hondentrimster. Er zijn veel 

trimsalons, maar er zijn zoveel honden dat we niet zonder werk 

zitten.  

 

Moet ik het zien als een soort kapsalon voor huisdieren? Zo 

zou je het kunnen zien, maar bij mensen behandel je alleen het 

hoofd en bij dieren is het van de neus tot aan het puntje van de 

staart. Aan een kleine hond zit al gauw twee uur werk. Ik doe alle 

soorten honden, katten en in de winter scheer ik ook nog wel eens 

paarden. Het liefst knip ik een poedel. Die honden hebben een 

heel veelzijdige vacht. Je kan er bolletjes op knippen, je kan ze 

heel kort scheren, je kan er eigenlijk van alles mee. 

 

Je hebt zelf ook twee honden, moet je die ook trimmen? Nee, 

die jackrussell gaat gewoon in bad als ze erg verhaart en die ander 

is een keeshond, gekruist met een shih tzu en die vind ik 
gewoon mooi als hij lang in zijn vacht zit. 
 
Je hebt een trimsalon aan huis. Neem je ook 
nieuwe klanten aan? Nou, voorlopig niet. Straks na 
de bevalling ga ik wel zien hoe het allemaal loopt. 
Wat gebeurt er met het hondenhaar? Nou eigenlijk 
niets. Als je een goede bestemming weet….. Het 
gebeurt soms wel eens dat mensen de haren van hun 
eigen hond mee willen nemen, maar het is niet zo dat 
iedereen gaat zitten spinnen of vilten met dit haar. Niet 
ieder haar is daar ook geschikt voor. 
 
Heb je ook wel eens onhandelbare honden? Ja, 
maar daar houd ik wel van. Ik ben niet bang 
aangelegd. Ik vind het leuk om te ontdekken hoe het 
karakter van de hond is. Of hij angstig is of juist 
dominant. Sommige honden zijn thuis onhandelbaar 
en hier gedragen ze zich prima. 
 
Wat mis je in dit dorp? Ik ben hier juist komen wonen 
voor de rust en de ruimte. Ik vind het belangrijk dat de 
kinderen gewoon op straat kunnen spelen. Ik weet dat 
er geen winkels zijn, maar die mis ik niet echt.  
 
Stel, je zou burgemeester zijn van 
West-Knollendam, wat zou je veranderen? Ik zou 
het heel erg vinden als de school weg zou gaan, dus 
daar zou ik me voor inzetten.  
 
Inmiddels is Natascha bevallen van Bryan. Bryan is 
alweer tien maanden oud.  
Natascha werkt twee á drie dagen per week en dat is 
prima te combineren met het ouderschap. 
 
Dit was de allerlaatste aflevering van het 
estafettegesprek. Hierna gaat deze rubriek verder als 
“Uitgelicht”. De personen die in deze rubriek 
geïnterviewd worden zullen door de redactie 
uitgekozen worden. 

 

 



 
De provincie Noord-Holland verricht groot onderhoud 
aan de N246 en N244, van Wormerveer tot Alkmaar. 
Onderdeel van de werkzaamheden is de vernieuwing 
van de Beatrixbrug. Om de doorstroming van het 
wegverkeer zoveel mogelijk te garanderen, komt naast 
de huidige Beatrixbrug, een tijdelijke brug met één 
rijstrook voor iedere rijrichting en een fietspad. De 
tijdelijke brug is op 8 september in gebruik genomen. De 
tijdelijke brug kan geopend worden om scheepvaart- 
verkeer te laten passeren. Een impressie van onze 
huisfotograaf Kitty van Vlaanderen 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
Het nieuwe logo van de Wkd’er 
 
Zijn het de Alpen?, de drempels in het dorp?, is het de 
hartslag van het Noorddam bestuur?, de aankomende 
hoogbouw in het dorp?... 
 
Het zijn drie lijnen, de onderste stelt ons Wkd’ers voor, 
de middelste lijn de Wkd´er die zich inspant voor Wkd, 
en de bovenste lijn is de Wkd’er die zich door die 
inspanningen nog meer inspant voor West-Knollendam. 
 
Maar je kan er de contouren van ons mooie dorpshuis 
De Noorddam in zien! Ivar. 




