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West- Knollendam leeft mee met de kleppen van Kiek

Kiek wil een 
kaartje

Me RUG auw!

Gestrickt

Ja gezellig!
Nog meer post voor mevrouw Buys

   
 Alice Hairstyling

 uw kapper

622 21 12

 GEOPEND: MAANDAG      13.00 - 22.00 UUR
                       DINSDAG        09.00 - 22.00 UUR
                      WOENSDAG   09.00 - 12.00 UUR
                      DONDERDAG 09.00 - 16.00 UUR

Kiek gaat onder het mes......

Op vrijdag 16 maart was het weer zover: 

de Kinderclub ging gourmetten en wij 

namen een hapje..... eh..... kijkje.

De Kinderclub werd zo’n 8 jaar geleden opgezet omdat er bij-
na niets te doen was voor de kinderen van WKD. Zo’n 6x per 
jaar organiseren een vaste groep van 8 enthousiaste vrouwen 
(v.l.n.r. Corinne Bakker, Heidi de Haan, Sonja Dekker, Brenda 
Crok, Alice Mannaart, Wilma v.d. Molen, Yvette v.d. Haas en 
Stella Burggraaf) verschillende activiteiten. 

Het jaar wordt traditiegetrouw gestart met pompoenen ma-
ken en afgesloten met een spelletjesmiddag met barbecue 
(vorig jaar werden dat pizza’s vanwege het slechte weer). Deze 
dag wordt er gegourmet. 

Om 18.00 uur  worden de kinderen door hun ouders afgezet 
bij het Dorpshuis. 

De grote tafels staan vol met lekkere dingen als worstjes, pof-
fertjes, tomaatjes en andere lekkernijen waar kinderen van 
houden, keus genoeg! De limonade gaat gul rond en al snel 
is het een gezellig gekakel waar het plezier vanaf straalt. Wij 
spreken even met een paar kinderen voordat ze de grote zaal 
in mogen. Zoals met Kabelo, hij vindt de Kinderclub leuk, gaat 
altijd heen en vindt pompoenen maken het leukst. Karlijn 
uit Markenbinnen gaat nog niet zo lang heen maar vindt het 
wel heel leuk en ook hier is de pompoen favoriet. Luca gaat 
meestal wel heen als hij kan en vindt alles wel leuk. Hij zit 
natuurlijk bij de jongens en daar keet hij ook graag mee. Tom 
vindt ook alles leuk en komt graag naar de Kinderclub. Tom 
is niet zo moeilijk en vindt ook alle activiteiten leuk. En zo 
hebben onze kinderen weer een gezellige middag met elkaar. 
Wij zijn stiekem best blij dat we het lawaaierige Dorpshuis 
weer kunnen verlaten,  schatten die kinderen maar wat een 
drukte!!!  

Daarom: respect hoor meiden. Goed werk en een heel leuk 
initiatief. Dat de Kinderclub nog maar lang mag blijven!

Op 29 maart ben ik geopereerd 
in het AMC in Amsterdam. De 
chirurg heeft voor de 3e keer 
een hartklep bij mij vernieuwd. 
Het was een spannende operatie 
waar ik best tegenop zag. Aan 
de andere kant zie ik er ook 
naar uit om straks weer alles te 
kunnen doen.

Ik zou het heel leuk vinden om 
een kaartje van jullie te krijgen 
en hoop jullie allemaal snel 
weer te zien, maar dan een 
stuk fitter en energieker!

Het adres van het AMC is: 
AMC Afdeling 3G Zuid 
Meibergdreef 9  
1105 AZ  Amsterdam

Je kunt ook een 
kaartje in m’n 
brievenbus doen. 
Suze, mijn schoonzus 
uit Zwitserland is bij mij in 
huis. Thijs of Suze zorgt er 
zeker voor dat ik de 
kaart krijg.

Groetjes, Kiek

Beste dorpsgenoten,

VETTE PRET: GOURMETTEN MET DE KINDERCLUB!

Laatste NIEUWS!Alles is goed gegaan... 
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Huis bouwen of verbouwen? De Bie Turn-Key 
Solutions realiseert al uw bouwplannen!

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak:    

De Bie Turn-Key Solutions

Westknollendam 90

1525 PR  Westknollendam

075-6148204

De Bie Turn-Key Solutions is BouwGarant gecertificeerd.

C o ld  K ee S
Waar gebeurde verhalen uit het Zaanse forensische 

verleden, sommige grappig, sommige wat spannend 

en sommige wat wrang

Poes.
Jaren geleden werden we op zondagmorgen geroepen door een medewerker van 
de ABN Bank. Het grote kantoor in de Westzijde had veel personeel waaronder een 
oppaspoes. Deze viervoeter was aankomen lopen en huisde sindsdien in het kan-
toor. En in het weekeind wilde hij natuurlijk ook wel een beetje eten en drinken. 
Dus een medewerker die in de buurt woonde ging zondagmorgen altijd even naar 
de poes. Deze morgen kwam hij niet, zoals anders, op de voermeester aanlopen 
maar bleef mauwend in de hal staan. De medewerker ging kijken en het viel hem 
op dat de mat een beetje scheef lag. Hij liep er naar toe en wilde de mat recht leg-
gen maar zag tot zijn schrik dat er geen vloerluik onder lag.  
Hij stak zijn hoofd in het gat en hoorde vreemde geluiden. Hij vertrouwde het 
helemaal niet. Zonder enige twijfel drukte hij op het overval alarm. 
Toen de politie met loeiende sirene kwamen aanrijden en vervolgens het pand be-
traden, stak net een van de dieven zijn hoofd uit de 
kruipruimte. (voor de wat oudere lezers; Een lid van 
de Aage M. kluiskrakers) Bij onderzoek bleek dat de 
schavuiten in een kozijn op de eerste verdieping een 
gaatje hadden geboord, zodat ze daar naar binnen 
konden komen. Door, via de kruipruimte, de onder-
kant van de kluis te benaderen, wisten ze het alarm 
te omzeilen. Ze waren zaterdag begonnen met slij-
pen, eerst de vloer en vervolgens de onderkant van 
de kluis. Het karwei was op een oor na geveld. He-
laas voor de mannen; ze hadden niet op het “poeze-
nalarm” gerekend.
Was getekend,  Cold Kees

Sponsor RUUD !!
Ieder huishouden krijgt wel te maken met de ziekte Kanker.

Met de Alpe-dhuzes wordt geld bij elkaar gesport voor verder onderzoek naar 
deze ziekte. Vorig jaar een opbrengst van 20.1 miljoen euro dat voor 100% be-
steed wordt voor bovenstaand doel.
Kortom een super initiatief waar Ruud Mannaart voor de tweede maal voor 
gaat fietsen. Ruud wil dit jaar 7 maal de Alpe-d’hues gaan opfietsen. Hij kan 
dat, want vorig jaar heeft hij dit 6 maal gedaan. Dus stimuleer Ruud om de 7e 
keer ook te halen. Door hem te sponsoren.
Dat sponsoren van Ruud kunnen we doen door naar de volgende site te gaan; 
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/ruudmannaart/ruud-mannaart/
Help Ruud maar help ook de onderzoekers om de zorg rondom kanker te verbe-
teren. En de levensverwachting en of kwaliteit van leven te vergroten.

Foto’s v.l.n.r. Gaatje geboord in kozijn - het 
ABN bankgebouw - kruipruimte onder de 
vloer - de kluis - onder de kluis is de vloer al 
weg geslepen
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HELP! Die man heeft veel hobby’s!
Het is altijd een avontuur voor ons om op pad te gaan voor 
een interview. Wat zullen we horen? Vaak heel interessante 
verhalen over avonturen en hobby’s. Deze keer gingen we 
allebei een beetje bedrukt naar huis. “Voel jij je ook ineens 
zo saai?” vraagt Corry. Ja echt wel, we voelen ons allebei het-
zelfde. Heel saai! 

Soms ben je bij iemand die zoveel doet met zoveel plezier dat 
je bij jezelf denkt, had ik maar zo’n hobby! En dat hadden we 
die avond bij Peter Pruim (48). Wij komen voor zijn sport, zij-
spanracen. Maar Peter barst van de hobby’s. 

Hij maakt wijn van o.a. rozenbottels, paardebloemen, appels 
en bramen. Daar heeft hij grote flessen van in huis staan die 
wel 3/4 jaar moeten staan voor ze verder verwerkt kunnen 
worden. Hij bottelt ze en drinkt de wijn zelf op. Verder verza-
melt hij filmstrookprojectoren, heeft hij zelf zijn hele huis en 
garage gebouwd op Molletjesveer, houdt hij ervan om zelf een 
motor te slopen en alles weg te gooien wat hij niet mooi vindt 
en dit zelf op te bouwen. Lekker sleutelen in zijn eigen garage 
vol freesbanken, kolomboor, straalcabine en andere ingewik-
kelde apparaten. Knutselen aan een van de (soms wel 17!) mo-
toren uit de verzameling of erop rijden. O ja, en de keuken 
heeft hij laatst ook zelf gemaakt (heel mooi). En dan staan er 
ook nog een paar klassieke auto’s en zijspannen. 

Peter houdt ook nog tijd over om te werken en .... hoe kan 
het ook anders, hij verhuurt zichzelf als monteur. Maar dan 
eentje die heel ingewikkelde, door iemand anders bedachte 
dingen, in het echt kan maken. Zo bouwt hij op dit moment 
o.a. een soort (beetje geheime) windmolen om energie op te 
wekken.

Maar terug naar waar we voor komen, het zijspanracen. Pe-
ter rijdt met een vriend samen klassieke races door het hele 
land heen. Peter stuurt de zijspan en de vriend is bakkenist 
(of monkey). Die gaat van links naar rechts (als een aap) in de 
zijspan (in “de bak”) om de motor in balans te houden. “Als 
hij niks doet, gaan we op z’n kant” aldus Peter. Ze rijden zo’n 
10 tot 13 races per jaar van Den Helder tot Varsseveld en van 
Twello tot Wolvega, dus door het hele land heen. 

De prijzen vinden de heren niet het belangrijkst - al presteren 
ze goed en hebben ze al heel wat prijzen gewonnen, ook de 
kampioenstitel - maar als er veel publiek is en de sfeer goed, is 
dat minstens net zo belangrijk. 
De races worden gehouden op stratencircuits in de polder of 
op industrieterreinen en de topsnelheid is zo’n 170 a 180 kilo-
meter per uur. Omdat je zo laag bij de grond zit (op je knieën), 
lijkt het helemaal supersnel. De zijspan waar Peter nu mee 
stuurt, is ook echt snel. Hij is nog van oud-kampioen Egbert 
Streuer geweest (van de combinatie Streuer/Schnieders).

Peter rijdt bij het Classic Racing Team (CRT). Deze organisa-
tie heeft als doel een beeld te geven van de motorwegrace 
sport zoals die heeft plaats gevonden in de periode tussen 
de Tweede Wereldoorlog en het begin van de 70-er jaren. Zij 
doen dit o.a. door het geven van demonstraties op (straten-)
circuit. Wilt u Peter eens in actie zien? Op zondag 20 mei is de 
volgende wedstrijd in Winkel. Bekijk de volledige agenda op 
www.classicracingteam.nl

Agenda Dorpshuis
Woensdag 23 mei om 20 uur voorjaarsbloem-
schikken

Zaterdag 26 mei om 9 uur klussendag

Zaterdag 30 juni om 9 uur klussendag

De WKD vlag

In de volgende WKDer 
komt weer een straat aan 
de beurt. Hans Metselaar 
brengt ons bij waar een 
staatnaam aan verleent is.

Het is even stil geweest omtrent de vlag, maar achter de 
schermen is gewerkt aan offertes en wij hebben gekeken 
naar bedrijven die een mooie vlag voor ons kunnen maken.
  
Formaat: 150 x 100 cm.
Kwaliteit: zeefdruk in 5 kleuren
Materiaal: glanspolyester 110 gr/m.
Aantal: 50 ex.
Prijs per stuk: € 22.-   Bij lagere aantallen 
 gaat de prijs naar € 43,-

Formaat: 100 x 75 cm.
Kwaliteit: zeefdruk in 5 kleuren
Materiaal: glanspolyester 110 gr/m.
Aantal: 50 ex.
Prijs per stuk: € 18.-   Bij lagere aantallen 
 gaat de prijs naar € 35,-

heeft u interesse in een van de formaten, laat het de 
redactie van de WKDer weten, levertijd is 8 weken.
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nieuw! VREKKIGE TIPS nieuw!

Onze nieuwe rubriek “Vrekkige tips” laat mensen ook terug denken aan hoe het vroeger was. Dirk 
Molenaar zette zijn gedachten voor de WKD-er op papier waarvoor onze hartelijke dank. Hij heeft 

een leuk stuk geschreven over hoe het er bij hem thuis ooit aan toe ging. Waarschijnlijk niet alleen 
bij hem thuis, misschien komen bij u ook herinneringen op! Als u ze ook wilt delen, mail ons dan 

dewkder@hotmail.com of schrijf het op en gooi het bij Kiek of Corry in de bus.

Naar aanleiding van de nieuwe rubriek ‘Vrekkige Tips’ is het 
misschien een idee om er ook wat oude tips van (heel) vroeger 
aan toe te voegen. Ooit hadden veel gezinnen het niet breed 
en bedacht men van alles om een paar cent uit te sparen. Voor-
gaande generaties, die de crisisjaren van de vorige eeuw en de 
daaropvolgende oorlog (1940-1945) nog hebben meegemaakt, 
is de zuinigheid met de paplepel (misschien die schuine lepel 
van Molenaar’s Kindermeel - herinnert u zich die nog?) inge-
goten en dat bleef als een tweede natuur hangen, ook toen na 
ong. 1950 de welvaart toenam en men het in financieel op-
zicht beter kreeg. Om met de eerste tip in de WKD-er te begin-
nen: De WC-rol, die zo gemakkelijk met een ruk is af te rollen! 
Dat kon dus helemaal niet bij mijn grootouders van Moeder’s 
kant. Want Opa en Oma gebruikten WC- papier zonder het 
kartonnen kokertje in het midden. Jazeker, dat kon nog in de 
jaren ‘50 van de afgelopen eeuw! Ooit vertelde oma, dat ze al 
sinds de oorlog WC-papier gebruikten zonder het kartonnen 
rolletje. Dat draaide dus niet zo best in de WC-rolhouder (dat 
was een houten plankje met ijzeren pennen, welke werden 
omsloten met een smal, houten kokertje, weet u nog?), dus 
met de hand even helpen draaien voor het volgende vel. Wij 
hadden thuis altijd wel papier met kartonnen rol, maar het 
was ook zonder te krijgen en was wellicht iets goedkoper. 
Misschien hadden de WC-rollen voor de oorlog al wel zo’n ko-
kertje, maar  is het er tijdens die periode afgegaan vanwege 
gebrek aan papier en karton. In de oorlogsjaren was er, vooral 
in de laatste periode gebrek aan alles, alzo moest je wel erg 
zuinig zijn op wat je nog wel had, ook al was er misschien wel 
geld om wat te kopen: Het was vaak niet of nauwelijks meer te 
krijgen en je wist ook niet hoelang die ellendige periode nog 
zou voortduren. Ook dit is ongetwijfeld van invloed geweest 
op de zuinige instelling van onze voorouders. Ondanks de 
barre tijd was er toch nog gelegenheid voor een mop of grap. 
Zo kwam mijn vader eens thuis met de mededeling, dat er 
ergens een advertentie stond, waarin WC-papier te koop werd 
aangeboden. “Waarzo”? vroeg moeder serieus - je moest iede-
re kans om wat te krijgen benutten! - Ergens in Krommenie. 
(Maar onderaan stond iets met de bekende kleine lettertjes en 
dat luidde: Slechts eenmaal gebruikt!).

Een andere tip had met brood te maken. Tegenwoordig is vrij-
wel alle brood al gesneden, maar vroeger kochten de meeste 

moeders in het gezin ongesneden brood en sneed men het zelf 
op de plank met het broodmes. Ook bij ons ouderlijk huis was 
dit regel. De bakker kwam, net als de overige leveranciers, 
gewoon nog aan de deur. Wij woonden aan het eind van de 
straat; meestal had hij in de kar (met de fiets voortbewogen) 
nog wel gewoon (lees: ongesneden) brood liggen, maar een en-
kele keer was dit uitverkocht en nam moeder dus maar (voor)
gesneden brood, dat iets duurder was en dus onvoordeliger - 
en wel in twee opzichten: Voorgesneden brood had dunnere 
sneetjes dan die welke je zelf sneed, want met het broodmes 
kon het niet zo dun als de snijmachine van de bakker ervan 
maakte. Hongerig als wij (de kinderen) waren, aten we van 
die dunne sneetjes meer dan van de dikkere handgesneden 
broodjes. En op elk sneetje mocht wat boter en beleg (wel za-
gen mijn ouders er nauwlettend op toe, dat dit met mate werd 
opgebracht!). Meer sneetjes per brood betekende dus ook (iets) 
meer boter en beleg, alzo was het voorgesneden brood ook in 
dit opzicht onvoordelig, zo hield moeder ons dwel eens voor 
als ze dergelijk brood (noodgedwongen) had gekocht!

Dirk Molenaar

Vrekkig recept
voor zelfgemaakte Boursin

Dit recept komt uit de Vrekkenkrant en schijnt subliem te smaken! 
Deze hoeveelheid zou in de winkel 11 euro kosten en nu 2,70!
Ingredienten: 1 grote pot van 450 gram volle kwark van de markt 
(1,75), 2 dl creme fraiche (0,75), 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel  azijn 
(samen 10 eurocent), 2 of  meer geperste tenen knoflook, wat fijnge-
hakte peterselie (ca. 15 eurocent), peper en zout.

Alles door elkaar mengen in een schaal en lekker laten doortrek-
ken en opstijven in de koelkast. Schijnt echt heerlijk te zijn.
Geserveerd in een leuke schaal ziet het er ook nog mooier uit dan 
het product uit een doosje! Wie test het?
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Estafettegesprek

In deze rubriek vertelt een inwoner over zijn/haar leven in WKD. Aan het eind van het gesprek 
geeft hij of zij het stokje door aan iemand van zijn/haar keuze.

De vorige keer gaven Bob en Jos Stip het stokje door aan Piet 
en Korina van Ingen met de vraag: Piet, wat is de bekendste 
voetballer die je gescout hebt? Het antwoord leest u natuur-
lijk weer hier!

Piet (68) en Korina (69) ontvangen ons gastvrij in hun mooie 
huis aan de Bakkerstraat. De paaseitjes staan op tafel en we 
genieten tijdens het interview van het mooie uitzicht op de 
Zaan vanuit hun serre.

We vallen meteen met de deur in huis en beginnen met de 
vraag van Bob en Jos. Dan volgt een hele rits met namen en 
jaartallen van clubs waar Piet trainer is geweest en voor ge-
scout heeft. Maar helaas, een bij het grote publiek bekende 
topvoetballer zit daar niet tussen. Wel succesvolle jeugdspe-
lers maar geen grote namen.

Piet stond in de Azalea-buurt in Amsterdam-Noord voor de 
klas. Dat lukte redelijk goed maar ook daar zaten veel moei-
lijke kinderen in de klas. 
Toen hij voor DWS bij de Intertoto wedstrijden (zou je nu 
Champion’s League noemen) aanwezig kon zijn, moest hij tel-
kens 3 dagen weg. Dat werd een probleem op school. Daarom 
besloot hij bij zijn moeder in de fotozaak te gaan werken als 
fotograaf. Hij maakte vooral trouwreportages.

“Ik was niet zo heel goed”, lacht Piet. Maar door zijn goede 
contacten in de voetballerij, kreeg hij klanten genoeg. Hij 
fotografeerde in de loop der jaren veel voetballers. Toen zijn 
moeder stopte met de zaak, namen Piet en zijn broer de win-
kel over en startten daarbij later een Hifi-winkel in Zaandam. 
Deze winkel hebben ze uitgebouwd tot meerdere winkels in 
het betere segment.

Na 3 jaar zoeken werden ze door een bevriend makelaar ge-
attendeerd op hun huidige huis in Westknollendam En het 
klikte. “We zagen het uitzicht en daar ga je helemaal voor” 
aldus Korina. “Alles klopte”. En in november van dit jaar wo-
nen ze hier al weer 8 jaar naar tevredenheid. Hun dochter 
Janka woont ook in Westknollendam en doordat ze als opa en 
oma van 2 kleinkinderen vaak (en graag!) oppassen, kennen 
ze best veel mensen. ‘Hier kunnen wij oud worden’.

Missen jullie iets in het dorp?
Nee hoor, niks. We pakken de auto als we boodschappen no-
dig hebben, geen probleem. Het is hier wel erg dorps als je dat 
vergelijkt met Amsterdam, dat was wel wennen.

Wat is jullie favoriete plek?
“Achter school, dat dijkje en aan het begin daarvan, het sluis-
je” aldus Korina.

Piet heeft uiteindelijk 25 jaar bij Van Ingen gewerkt, tot hij 
op 48 jarige leeftijd een burn out kreeg. Zijn broer heeft de 
zaak alleen voortgezet, Piet kon het harde werken niet meer 
opbrengen en koos wederom voor de voetballerij. Hij werd 
coördinator bij de Jeugdopleiding van ZFC (heette inmiddels 
Hellas). Na 2,5 jaar stapte hij dus over naar Volendam waar hij 
de laatste 12 jaar heeft gewerkt.

Inmiddels is het echtpaar Van Ingen gepensioneerd. Van rei-
zen houden ze niet, wel van lezen. Piet wel 5 a 6 boeken per 
week, Korina leest wat langzamer maar toch nog 2 boeken 
per week. Bovendien zijn ze beiden erg sportminded. Allebei 
kijken ze graag en veel sport. 
Piet: “Ik zei wel eens, je kunt net zo goed Korina laten scouten, 
die heeft echt veel verstand van voetbal”.

En aan wie willen jullie het stokje doorgeven?
Aan Jos en Albert van de overkant. Wij vinden het aardige 
mensen, Jos komt ook uit Amsterdam en het lijkt ons leuk als 
zij over hun leven vertellen. Dus daar leest u volgende keer 
alles over in de nieuwe WKD-er!

Piet heeft de laatste 12 jaar van zijn werkzame leven als scout 
en jeugdtrainer bij Volendam gewerkt. “Die zoeken niet de al-
lerbeste voetballers, die gaan naar Ajax of een andere topclub, 
maar wel spelers die goed genoeg zijn voor Volendam”.

Piet speelde op zijn 22ste bij het Amsterdams Jeugdelftal, en 
in het Nederlands Amateur Elftal. Piet heeft zelf altijd veel 
gevoetbald (als middenvelder). Hij is begonnen bij DWV, tot 
zijn 23ste. Hierna is hij nog 2 jaar als contractspeler bij DWS 
actief geweest. Na 6 jaar ZFC kwam zijn voetbalcarriére door 
een knieblessure ten einde . Hij behaalde wel het trainers-
diploma bij AFCO in Amsterdam, waarmee hij later o.a. de 
jeugd heeft getraind.

Piet en Korina woonden beiden in de hoofdstad en ontmoet-
ten elkaar op de toenmalige Kweekschool, nu PABO, en ston-
den later allebei voor de klas.
Korina in de Dapperbuurt, een school waar elk gezin wel in 
iedere klas een kind had. Zo groot waren de gezinnen in die 
tijd. Een heel grote school met heel moeilijke kinderen. “Het 
is wel gelukt, maar het was heel zwaar.” Toen ze in verwach-
ting raakte van haar eigen kinderen, is Korina gestopt met 
werken. “Dat was zo vroeger, werd je zwanger, dan ging je 
eruit”.

“Alles klopte in dit huis, en 

dat uitzicht.........!”
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Help de WKD-er de zomer door....

Wij zijn de WKD-er begonnen om een gezellig krantje te ma-
ken voor en door Westknollendammers, dat staat ook boven 
elke pagina! Helaas blijkt in de praktijk dat het vooral onze 
WKD-er is en dat vinden we heel jammer. Het zou zo leuk 
zijn als jullie ook eens een stukje schreven! Het hoeft hele-
maal niks bijzonders te zijn. Over een vogel in je tuin, over de 
buurman die altijd je vuilnisbak buiten zet, een verhaal over 
vroeger, een recept, een tip, een foto, iets wat je kwijt wilt, iets 
waarvan je vindt dat het veranderd moet worden, er zijn zat 
zaken waar over te schrijven is.

Wij vinden het vooral jammer dat het nu eigenlijk alleen een 
krantje is waar in staat wat wij leuk vinden. Nou weten we 
wel dat jullie dat ook op prijs stellen, we doen het met heel 
veel plezier maar soms breekt het ons ook wel eens op. Dat we 
weken bezig zijn met interviews afnemen, foto’s maken, op 
expeditie gaan, stukjes schrijven, uitprinten, nieten en rond-
brengen. Dus help de WKD-er de zomer door en stuur eens 
een stukje in. Je kan dit doen door het in te gooien bij Corry 
of Kiek (adressen op de 1e pagina) of te mailen naar dewkder@
hotmail.com Dan wordt de WKD-er nog leuker!
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AED - Hoe is het ermee?

Laatste nieuws over de 

AED in West-Knollendam

De AED is besteld en de speciale 
kast waar de AED in komt te han-
gen ook.

Kortom het gaat goed. In de afge-
lopen weken zijn we aan de deur geweest bij iedereen 
met de vraag of er in uw huishouden iemand is die 
kan reanimeren en/of de AED kan bedienen. Jullie 
werd gevraagd je dan bij de site van burgerhart hulp 
aan te melden.

Dat opgeven kan ook als je nog niet kan reanimeren maar het 
wel wilt leren. Zodoende ontstaat een overzicht wat er aan 
scholing nog moet gebeuren. We willen proberen de scholing 
in eigen hand te nemen. Zo kan de prijs wat naar beneden. 
Het geld willen we gebruiken voor het onderhoud van de AED. 
Want als de AED gebruikt wordt moeten er nieuwe pads be-
steld worden. Ook moet de batterij na een aantal jaar vervan-
gen worden.

De kast die aan de Noorddam komt te hangen is voorzien 
van een pincode slot. Dit houdt in dat hij alleen kan worden 
geopend als je vanuit de meldkamer een sms krijgt met de 
betreffende pincode erin. Dus om de AED toegankelijker te 
maken voor velen is het belangrijk dat we ons massaal aan-
melden. De keuze voor een buitenkast is omdat het dorpshuis 
niet 24 uur open is.

Tot nu toe hebben we 10 aanmeldingen. Dat vinden we nog net 
te weinig. Ons doel is tussen de 20 en 30 personen. Zodoende 
hebben we meer kans dat er iemand in het dorp aanwezig is 
als er een incident is. Met minder is de kans groot dat er op dat 
moment niemand in het dorp is dus moet er gewacht worden 
op de Ambulance. Dit kunnen net die kostbare minuten zijn 
waar het allemaal om draait.

Reanimeren blijft staan op nummer 1. De AED is een hulpmid-
del maar reanimeren is belangrijker.
Ook is het van belang dat AED’s, als in gebouwen of verenigin-
gen hangen aangemeld worden. Zo ontstaat er een beeld voor 
Burgerhart-hulp waar kastjes hangen die mogelijk gebruikt 
kunnen worden. Dus ook als u dit leest en u heb een AED 
meld deze dan aan bij www.burgerhart-hulp.nl daarin kunt 
u aangeven of hij gebruikt mag en kan worden in geval van 
nood. Het kan zijn dat, dat alleen tijdens kantooruren is. Maar 
ook dat kunt u aangeven.

Er stond in de flyer ook iets over een App voor de iPhone maar 
dat moet je zien als een extra tool. Met deze App krijg je in 
heel Nederland meldingen binnen van reanimaties. Het be-
langrijkste is dat je een telefoon met SMS functie heb. Want er 
wordt een SMS verstuurd.

De gegevens die u invoert zijn alleen zichtbaar voor de beheer-
der van de site. Verder zal niemand uw gegevens zien.

Het is de bedoeling dat we 15 april actief worden. Dit houdt in 
dat de mensen met scholing in het systeem op actief worden 
gezet. Als er een melding komt krijg diegene dan een bericht. 
Op het moment dat je op actief bent gezet krijg je een mail.

Zolang de AED nog niet hangt zal dit alleen gaan om hulp te 
geven bij reanimeren. Later komen er 2 berichten, één voor 
reanimeren en één voor het halen van de AED en vervolgens  
te gaan helpen.

Dus ga snel naar www.burgerhart-hulp.nl en meldt u aan.

Heb je toch nog vragen? Bel of mail mij dan even.

Corry
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Gezien: Blijspel in drie bedrijven                                 
“Een gekkenhuis in het ziekenhuis”
door Toneelvereniging TOP op
zaterdagavond  17 maart 2012
in het dorpshuis “De Noorddam”

Dit blijspel is door onze plaatselijke toneelver-
eniging 2 maal uitgevoerd. De eerste avond, 
die wij bezochten, was niet geheel uitver-
kocht. Echter, uit betrouwbare bronnen heb ik 
vernomen dat de 2e avond tot de nok gevuld 
was. Zo vol zelfs dat er voor de heren achter de 
bar geen plek meer was…
Jaarlijks genieten we van een heerlijk potje 
Knollywood-toneel.  De ene keer beter dan de andere. Dat ligt 
dan vooral aan het stuk en niet aan de spelers. Overigens was 
er dit jaar een debutant in het bonte gezelschap; Menno Bernt-
sen in de rol van (gekke) dokter Bouwer. 
In drie delen werd er naar een plot gespeeld wat je bijna na de 
eerste 5 minuten al raden kon:
Door een verbouwing moeten er een stel patiënten in een om-
gebouwd berghok verpleegd worden.  Alice Mannaart in de 
rol van hoofdzuster Riny draait bijna door als de ene na de 
andere verpleegkundige zich ziek meldt.  De enige die over-
gebleven zijn: Een sullige zuster Bep met heuse steunkousen 
en met één been al met pensioen, zeer sterk neergezet door 
Eef Kok. En een ADHD nicht in het kwadraat broeder Ernst-
Paul, al even geweldig vertolkt door Ivar Bron. De hoofdzus-
ter haalt de twee schoonmaaksters Janny en Ilona (Yola van 
Splunteren en Saskia Baltus) over om als zuster te spelen. Wat 
natuurlijk leidt tot hilarische momenten. Zo blijkt het plekje 
bij het raam een geliefde plek te zijn,  wat op een soort stoe-
lendans met echte ziekenhuisbedden uitloopt.  Cor Tijms had 
de beste rol van het stuk. Hij, patiënt meneer Cohen, moest 
een groot deel slapend op toneel doorbrengen. Geen pro-
bleem voor hem om de tekst voor het eerste bedrijf uit zijn 
hoofd te leren.  Wel moeilijk om het verband om zijn hoofd 
op zijn plek te houden, alleen al daarom kreeg ik regelmatig 
de slappe lach. Een lastigere rol was weggelegd voor Willem 
Staal, patiënt meneer Kuipers,  die geduwd in zijn rolstoel de 
klapdeuren aan een heuse ramtest  onderwierp. Hij bleek de 
nieuwe directeur van het ziekenhuis die undercover ging om 

te zien hoe alles reilt en zeilt in “zijn huis”.  Niet 
te hopen dat er veel van die lastige mannekes 
in het echt  in het ziekenhuis verblijven, goed 
gespeeld trouwens. De 3e patiënt, mevrouw Vis-
ser, gespeeld door Jannie Ramakers maakte het 
stel compleet. Zij bleek een tikkie hardhorend 
te zijn waardoor ze door zuster Bep de medicij-
nen van meneer Cohen kreeg omdat ze op zijn 

plekje bij het raam lag. Om het allemaal nog verwarrender te 
maken raakte er ook een stel tanden kwijt omdat er voor 2 
patiënten maar één nachtkastje beschikbaar was.  Regelmatig 
kwam de dokter naar zijn patiënten kijken. Dat was dan ook 
het enige wat hij deed, want je kon aan zijn kapsel en zijn knip-
perende oog/tic goed zien dat het om een weggelopen psychia-
trische patiënt  uit een andere vleugel van het ziekenhuis bleek 
te gaan.  Het leek Jack Nicholson uit One flew over the cuckoo’s 
nest wel.  Hij wordt dan ook in een climax ontmaskerd wan-
neer iedereen plots de dokter heel hard nodig heeft. Gelukkig 
is patiënt meneer Cohen niet ernstige ziek en mag hij opge-
lucht naar huis. Eind goed al goed als de lastige patiënt meneer 
Kuipers, zich voorstelt als de nieuwe directeur en alles op zijn 
pootjes terecht komt. Alles met elkaar een vermakelijk stuk, 
gespeeld door een leuk stel spelers.  Niet vergeten te noemen 
zijn de leden die achter de schermen een grote rol spelen: re-
gie, techniek, grime, souffleren en decorbouw. “TOP” ook jullie 
bedankt voor 2 gezellige voorstellingen. 
Na het blijspel de trekking van de in de pauze verkochte lootjes. 
Alle spelers komen de prijzen persoonlijk naar je toebrengen. 
Luxe hoor!   De avonden werden  afgesloten met livemuziek. 
De tweede avond zelfs tot in de kleine uurtjes, mede omdat de 
klok een uur vooruit ging.   

TOP, tot de volgende voorstelling, wij zijn er zeker weer bij!

Sandra Leungen


