
Tijdens het PlattelandsParlement riepen de bezoekers het dorps-
servicepunt Sint Maarten als publiekswinnaar uit. Dit project kreeg 
€ 200,- extra. De jury vond het een lastige keuze. De initiatieven  
waren namelijk allemaal inspirerend. En zeer gevarieerd. Een  
griezelfeest voor jong en oud, een nieuwe toekomst voor een oude 
kerk, een huttenbouwdag, een lenteschoonmaak. De jury was  
enthousiast over de rijkdom aan activiteiten. Hoe vergelijk je appels 
met peren?, vroeg de jury zich af. 

 De diverse activiteiten van de bewoners van de kleine kernen  
in Noord-Holland bieden het beeld van een rijk gevulde fruitmand. 
De jury was onder de indruk en koos er enkele prachtige vruchten  
uit. De vier winnaars stonden even in de spotlights op het  

PlattelandsParlement. Maar waren de overige 19 inzendingen dan  
zoveel minder? Nee, vond de jury. Dit was aanleiding voor het  
bestuur van de VvKkNH om te besluiten alle inzendingen in het zon-
netje te zetten. Als een collectief eerbetoon aan al die honderden 
mensen die met hun eigen handen hun dorpen leefbaar houden. Top! 

Colofon
Tekstbewerking Anita Blijdorp
Vormgeving Pé de Wit
Coördinatie Luc Overman 
Uitgave  Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, 2013

Deze uitgave is mogelijk geworden dankzij financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland

TOPDORPEN

                             Oranje Evenementenvereniging, Abbenes

Het dorpsservicepunt, Sint MaartenDe Stichting Vrienden van de Kerk, Oudendijk

   De muziekstudio WJN, Winkel
DIT ZIJN DE  

WINNAARS!

In 2012 heeft de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland een wedstrijd gehouden. Dorpen  
waar de bewoners met vrijwilligerswerk een succesvol project of activiteit hadden gerealiseerd,  
konden meedingen naar de titel ‘Topdorp’. Op het PlattelandsParlement van november 2012 is de  
uitslag bekend gemaakt. 23 kernen stuurden een project in dat bijdraagt aan de leefbaarheid. 
De titel Topdorp is gegaan naar vier inzendingen die volgens de jury daar de meest inspirerende  
bijdrage aan hebben geleverd. Bij wijze van aanmoediging hebben zij ieder € 200,- gekregen. 



11

Paalzitten 
De aantrekkingskracht van het water is groot. In Lam-
bertschaag doen elk jaar in de maand juli circa vijftien 
deelnemers, allemaal jonge mannen, een gooi naar de 
titel Paalzitter van het jaar. Een evenement waar heel 
het dorp op afkomt. Op vrijdagmiddag 17 uur begint 
de lange zit. Hoog boven het water van de dijkgracht, 
in een brede sloot parallel aan de oude Zuiderzeedijk, 
testen de kandidaten hun uithoudingsvermogen. 
Dat betekent: blijven zitten tot zondagavond en min-
stens tot half tien. Het record staat op 52 uur en 28 
minuten. Wie dan nog zit wordt als een held het dorp 
rondgereden. Een heuse bootdienstregeling waar 
tientallen vrijwilligers aan meedoen, brengt de deel-
nemers zowel overdag als ’s nachts eten, drinken en 
een bemoedigend woord. 

Tweelingdorp Abbekerk-Lambertschaag ligt hoog en droog verscholen achter de Westfriese Omringdijk. 
De Zuiderzee is al tachtig jaar bedwongen, maar nog altijd neemt water een bijzondere plek in. 
Voor een frisse duik of juist voor het zo lang mogelijk uitstellen van het natte pak. 

Paalzitten zonder water 

ABBEKERK - LAMBERTSCHA AG

Wat: Paalzitten, triatlon en meer 

Waar: Abbekerk - Lambertschaag (gemeente Medemblik)

Inwoners: 2.350 

Informatie: www.dorpshuisabbekerk.nl  •  www.zwembaddespetter.nl  • www.paalzittenlambertschaag.nl

Zwembad de Spetter
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Abbekerk heeft al meer dan dertig jaar  
zijn eigen zwembad, gerund door vrijwilligers. In het openluchtbad leren alle  
kinderen zwemmen. De jaarlijkse zwemvierdaagse wordt altijd druk bezocht.  
Bijzonder is de triatlon van Abbekerk. Vanuit de hele regio komen sportieve- 
lingen naar de Spetter voor het onderdeel  zwemmen. Vrijwilligers uit Abbekerk 
en omstreken leiden alles in goede banen. 

Gezellig en sportief
Er gebeurt nog veel meer in Abbekerk-Lambertschaag: Lentefair, Koninginnedag-
viering, ringsteken, dikkebandenrace, kermis, veldloop, huttendorp bouwen. 
En natuurlijk is er een rijk verenigingsleven dat voor een deel onderdak vindt in 
dorpshuis De Nieuwe Haven. Allemaal dankzij en door de vele vrijwilligers, trotse 
bewoners van Abbekerk - Lambertschaag.
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Maanden van voorbereiding gaan er aan vooraf. Zes-
tig vrijwilligers, bijeengebracht door de Oranje Eve-
nementen Vereniging, de Jeugdraad en Toneelvereni-
ging Spelenderwijs verzorgen elk jaar rond 31 oktober 
voor honderden deelnemers een avondje griezelen op 
topniveau. Dankzij de medewerking van iedereen in 
het dorp is het Halloweenfeest in Abbenes in acht jaar 
tijd uitgegroeid tot een evenement van formaat.

Een spannende tocht langs donkere 
dorpsstraten
Zaterdagavond, klokslag zes uur, gaan de deuren 
van het versierde Dorpshuis Het Praatpunt open om 
de jongste griezelaars te laten beginnen aan hun 
tocht. Holle ogen van tientallen verlichte pompoe-
nen, heksen en spoken staren de donkere nacht in. 
Uit vuurkorven stijgt de lucht van verbrand hout. Met 
loeiende sirenes rijdt een politieauto het plein op. 
Agenten melden dat de gevaarlijke heks Grieselda is 
ontsnapt en haar bezemsteel is gestolen. Wie zal dit 
jaar heks en bezemsteel vinden? Zeventig kinderen en 
vijfendertig begeleiders gaan op weg voor een span-
nende tocht langs donkere dorpsstraten, een tunnel 
vol spinnenwebben en een doolhof. Onderweg lossen 
de kinderen raadsels op en doen de pompoenenloop. 
De echte durfallen steken hun hand in een doos met… 
heksenkattenbrokken. Alles voor het oplossen van de 
puzzel, de toverspreuk waarmee Grieselda voorgoed 
zal worden uitgeschakeld. 

Een gestolen bezem, een pompoenenloop en klapperende doodskisten. Eén dag in het jaar is Abbenes 
omgetoverd in Griezelnes. 

Eén dag in het jaar Griezelnes 

ABBENES

Wat: Halloweenfeest

Waar: Abbenes (gemeente Haarlemmermeer)

Inwoners: 1.120 

Informatie: www.abbenes.net

Klapperende doodskisten en sissende stoommachines
Om half acht worden de honderdvijftig volwassen liefhebbers van het betere 
griezelwerk het aardedonkere bos ingestuurd. De organisatie heeft een route 
van 4,5 km uitgezet, te herkennen aan het 
rood-witte lint. In het parcours duiken op 
onverwachte momenten enge figuren op: 
skeletten en een levensechte pop die uit 
een boom valt. Met speciale effecten jagen 
de organisatoren de griezelaars de stuipen 
op het lijf: hobbelende vloeren, knisperen-
de plastic zeilen, wapperende spinnenweb-
ben, klapperende doodskisten, sissende 
stoommachines. Niets is de bedenkers te 
dol en alles wordt in het werk gesteld om de 
deelnemers een fantastische Griezelnes-er-
varing te bezorgen. Al acht jaar. In Abbenes 
is de Oranje Evenementen Vereniging de 
motor achter nog veel meer dorpsfestijnen. 
De vereniging organiseert de Kerstmarkt, 
Koninginnedag, het Junifeest, de Dorps-
barbecue én klapstuk Griezelnes.      
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In Driehuis houden de inwoners het gemeenschapsleven graag in ere. Het jaar-
lijkse dorpsfeest, Koninginnedag, Sinterklaas: het is er altijd druk. Driehuis is 
ook een mooi dorp, met bijzondere plekken. Een dorp dat gezien en gehoord mag 
worden. Met het idee om de sfeer van Driehuis vast te leggen in een echte dorps-
glossy, stapte een groepje Driehuizenaren naar de dorpsraad. Een heus dorps- 
magazine, gemaakt voor en door de inwoners en prachtig vormgegeven, dat vond 
de jubilerende Stichting Dorpsraad Driehuis een prachtig cadeau aan het dorp. 

Nieuwe contacten leggen 
Voorjaar 2011 kwam het project goed op gang. Steeds meer inwoners hoorden 
over het plan en boden aan om mee te doen. Teksten schrijven, fotograferen,  
illustraties maken, gedichten componeren, kunstwerken maken, traffic begeleiden,  
eindredactie doen, art direction, sales en pr regelen, er komt veel kijken bij het 
maken van een blad. Dankzij 36 vrijwilligers kwam het doel steeds dichterbij: 
een magazine dat een levendig beeld geeft van het mooie dorp, zijn karakter en 
de bewoners van jong tot oud. Heel wat nieuwe contacten zijn gelegd tijdens de  
interviews of het maken van foto’s. 

Huis-aan-huis verspreid door vrijwilligers
In februari 2012, in dorpscafé Middeloo, ontvingen de oudste en de laatste  
gearriveerde inwoner van Driehuis het eerste exemplaar van Dorpsmagazine 
DRHS. Daarna is de DRHS door vrijwilligers huis-aan-huis verspreid. De serie  
familieportretten werd erg gewaardeerd door de oudere inwoners en de boom-
huttenserie viel erg in de smaak bij kinderen. Vele complimenten volgden,  
oud-Driehuizenaren wilden dolgraag een exemplaar ontvangen en meerdere  
mensen vroegen naar de verschijningsdatum van de volgende editie. 

Een visitekaartje voor het dorp. Een magazine dat alle bewoners van Driehuis willen lezen en hebben. 
Een echte glossy, maar wel een mét inhoud. Hoe Dorpsmagazine DRHS bijdraagt aan nieuwe contacten, 
aan verbinding en trots zijn op je dorp.

Een dorpsglossy verbindt

DRIEHUIS

Wat: Dorpsglossy

Waar: Driehuis (gemeente Velsen)

Inwoners: 3.290 

Informatie: www.dorpsmagazine.nl

Dorpsglossy verbindt
Met Dorpsmagazine DRHS is Driehuis erin geslaagd 
om de sfeer en het dorpsgevoel van het dorp te  
vangen in een uniek document. Dorpsraad Driehuis 
en de ondernemers uit het dorp droegen bij aan de 
kosten van het drukken van het blad, al het overige 
werk is door vrijwilligers tot stand gekomen. 
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Sydney Vos overleed in 2011 aan leukemie.  
Zij was dertien jaar jong en had sinds haar  
zesde, toen de ziekte zich openbaarde, al 
heel veel medische behandelingen on-
dergaan. Haar moeder en broer hadden 
na haar overlijden een grote wens. 
Heel graag wilden zij een boom 
planten op een mooie plek in het 
dorp, een boom met een bankje 
eromheen. Zodat er een plek 
zou zijn waar de vriendinnen van 
Sydney en verder iedereen die dat  
wilde konden zitten om Sydney of 
een dierbare te gedenken. 

Huurdersvereniging bestemt 
geld voor een buurtbank
In de dorpskrant van Driemond stond medio 2012 een artikel 
over Sydney en de wens van haar moeder voor een buurtbank. 
De dorpsraad ging met deze wens op bezoek bij Huurders-
vereniging Driemond. Deze ‘slapende’ 
vereniging had in het voorjaar van 
2012 besloten zichzelf op te heffen 
en de resterende gelden te schenken 
aan de Driemondse samenleving. Om precies te zijn: de 
resterende 3.500 euro moest besteed worden aan een of meerdere 
buurtbankjes.

Een unieke afbeelding in mozaïek 
op de social sofa

Daarna ging het snel. De leden van  
de huurdersvereniging wilden graag 

het geld besteden aan een her-
inneringsbank voor Sydney. 
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 
betaalde mee aan de aanschaf 
van een boom en een zoge-
naamde social sofa, een be-
tonnen buurtbank met een 
unieke mozaïekafbeelding. 
Vijftien buurtbewoners, jong en 

oud, gingen aan de slag en werk-
ten twee maanden aan een mooie 

en unieke afbeelding. Op 23 november 
2012 werd onder grote belangstelling uit het dorp de 

boom gepland en de mozaïekbank voor Sydney geplaatst. 
Driemond heeft er een openbare ontmoetingsplek bij, één  

met een bijzonder verhaal.

In Driemond werkten dorpsraad en huurdersvereniging samen aan een bijzonder project: een herdenkingsplek 
voor hun overleden dorpsgenote Sydney Vos. 

Een buurtbank met een verhaal

DRIEMOND

Wat: Boom en buurtbank voor het dorp

Waar: Driemond (gemeente Amsterdam Zuidoost)

Inwoners: 1.500

Informatie: www.driemond.info
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In oktober 2008 sloeg het noodlot weer toe, 
Sidney was weer ziek. Deze keer werd ze 
behandeld in het Wilhelmina kinderzieken-
huis in Utrecht, waar ze in maart 2009 een 
stamceltransplantatie onderging. Sidney was 
heel dapper en knokte voor haar herstel. Ze 
wilde een leven zoals andere meisjes van haar 

leeftijd. Door de wind naar school fietsen, leuke dingen doen met 
vriendinnen. 
Sidney was vrolijk wanneer ze kon, ze danste in haar ziekenhuis-
bed als ze luisterde naar haar favoriete muziek. Ook was ze blij 
met een patatje of liggend op de bank bij mama en Rowan thuis. 
Ze haatte haar dikke wangen, een naar gevolg van de heftige 
medicijnen die ze kreeg. 
Pech bleef haar achtervolgen. Sidney kreeg een chronische trans-
plantatieziekte, ze had defecte nieren, weerstandsproblemen, 
longschimmel. Steeds vaker zei ze: Ik doe dit voor jou en Rowan, 
mama . De behandeling was geslaagd, maar de gevolgen ervan 
bleken onoverwinnelijk. Toen ze stierf zat ze in klas 1B van het 
Vechtstedecollege. Dat had ze ondanks alles toch voor elkaar.

Sidney was een mooie meid die een leuk leven verdiende.
Ik heb haar zien weggaan , zegt haar moeder. Sidney is nu waar 

zij zich mooi en prettig voelt. Ze is nu in het paradijs .

Voor Helen en haar zoon Rowan valt het niet mee om het leven 
weer op te pakken. Door de ziekte van Sidney was ook hun leven 
jarenlang een achtbaan, er was geen tijd voor een tussenstop. 
Moeder en zoon moeten elkaar opnieuw leren kennen.
Maar Rowan en Helen hebben een wens. Een wens voor Sidney 
en haar vriend(inn)en en voor iedereen die hun liefste bezit 
moeten missen. Heel graag willen ze een boom planten op een 
mooie plek in het dorp, met een bankje eromheen. Een mooie 
gedenkplek waar je even gaat zitten om te beseffen dat de  
hemel vlakbij is.

 
Dit is geen makkelijk verhaal, het gaat over Sidney Vos,  
een Driemonds meisje dat op 8 juli 2011 overleed. Ze was toen 
13 jaar oud. Haar moeder beschrijft haar als Pipi Langkous.  
Als peuter wilde ze altijd buiten spelen en stortte zich iedere dag 
in een nieuw avontuur. Het was alsof ze wist dat haar leven kort 
zou zijn.

Sidney zat in groep 3 van de Jan Woudsmaschool toen ze ziek 
werd. Ze was moe, lusteloos en had geen eetlust meer. Gillend 
van de pijn in haar rug belandde ze op de eerste hulp. Het bleek 
ernstig te zijn, Sidney leed aan leukemie. Er volgde 2 jaar lang een 
zware behandeling in het AMC. Voor Sidney, haar moeder Helen 
en broertje Rowan was het een moeilijke periode. Komt dit nog 
wel goed? Zolang de artsen hoop hebben, heb jij dat ook. Je mag 
niet wanhopig zijn als je kind ziek is , zegt Helen. 

Gelukkig leek in 2008 het leed geleden. Sidney was schoon , zoals 
dat heet. Familie en vrienden organiseerden een groot galafeest 
om te vieren dat Sidney nooit meer het ziekenhuis in hoefde. 
Iedereen zag er prachtig uit in galajurk en maatkostuum. Als een 
ware filmster arriveerde Sidney in een limousine op haar feest 
waar een rode loper voor haar klaar lag. Daar struikelde ze over 
haar eigen jurk en brak haar pols. Verbijsterd liet ze haar gasten 
achter om uren later terug te komen met haar arm in het gips. 
Het werd een feest om nooit te vergeten.  

Hemelboom voor Sidney

Sydney Vos overleed in 2011 aan leukemie. 
Zij was dertien jaar jong en had sinds haar 
zesde, toen de ziekte zich openbaarde, al 
heel veel medische behandelingen on-
dergaan. Haar moeder en broer hadden 

In de dorpskrant van Driemond stond medio 2012 een artikel 
over Sydney en de wens van haar moeder voor een buurtbank. 
De dorpsraad ging met deze wens op bezoek bij Huurders-
vereniging Driemond. Deze ‘slapende’ 
vereniging had in het voorjaar van 
2012 besloten zichzelf op te heffen 
en de resterende gelden te schenken 

Een unieke afbeelding in mozaïek 
op de social sofa

Daarna ging het snel. De leden van 
de huurdersvereniging wilden graag 

het geld besteden aan een her

en unieke afbeelding. Op 23 november 
2012 werd onder grote belangstelling uit het dorp de 

boom gepland en de mozaïekbank voor Sydney geplaatst. 
Driemond heeft er een openbare ontmoetingsplek bij, één 

met een bijzonder verhaal.

Helen Koop en Rowan Vos wonen in de Burg. Kasteleinstraat 65. Zie ook: www.sidspage.weblog.nl / sidneyvos.vlindersite.nl
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Jonge inwoners van Grootschermer kenden de ge-
schiedenis van de brug halverwege het Zuideinde 
niet. Die saaie brug? Oudere inwoners kenden het 
verhaal wel. Tot 1968 stond hier de Wipbrug, een 
heuse ophaalbrug, zo een met een stalen bovenbouw 
en met een smal, houten wegdek. Echt een brug uit 
de negentiende eeuw. Maar het moderniserings- 
virus sloeg toe. De brug moest breder en het wegdek 
moest asfalt worden. Ook de bovenbouw verdween. 
Wat bleef waren de oorspronkelijke bruggenhoofden. 
Die kennis bestond alleen nog in het hoofd van enkele 
oudere dorpsbewoners. 

Wachten op het juiste moment 
De Wipbrug terug, zo dacht eind 2010 een groep in-
woners, liefhebbers van historische bouwwerken in 
Grootschermer. Want de Wipbrug draagt samen met 
de hervormde kerk en het oude raadhuis bij aan een 
historische uitstraling van dit oude dorp. Eigenlijk  
lagen plan, tekening en offerte al sinds 2005 te  
wachten. In dat jaar was de Kerkebrug, gelegen  
naast de hervormde kerk, in oude luister hersteld. 
De feestelijke heropening bracht de werkgroep  
Bruggen Zuideinde op het idee om ook de Wipbrug 
voor te dragen voor eerherstel. Maar voor een kost-
bare restauratie was het raadzaam te wachten op het 
juiste moment… 

Enkele bewoners van Grootschermer zetten zich al twee jaar in voor herstel van een verdwenen ophaalbrug. 
Met een goed doordacht plan, een eigen financiële bijdrage en steun uit het dorp wist de werkgroep Bruggen 
Zuideinde bij gemeente Schermer de handen op elkaar te krijgen. 

De wipbrug komt terug

GROOTSCHERMER

Wat: Herstel historische ophaalbrug

Waar: Grootschermer (gemeente Schermer)

Inwoners: 1.000 

Informatie: www.grootschermer.org

Teleurstelling over afwijzing
Dat moment kwam eind 2010 toen gemeente Schermer geld op haar begroting  
reserveerde voor een totale opknapbeurt van het Zuideinde. Groot was de  
teleurstelling toen de gemeente het plan voor herplaatsing van een historische  
ophaalbrug afwees. Een eigen gemeentelijke variant kreeg de voorkeur, één zonder  
bovenbouw. Wat te doen? 

€ 25.000,- eigen bijdrage
De werkgroep ging het dorp in om inwoners te vertellen over hun plan. Men zocht 
de steun van cultuurhistorische zwaargewichten en legde uit eigen zak geld in. 
Vele fondsen en sponsoren werden benaderd. Ondertussen gingen de gesprek-
ken met raadsleden en het college van burgemeester en wethouders door. Het  
resultaat na bijna twee jaar lobbyen: medio 2012 ging de gemeente toch akkoord 
met het plan voor herbouw van een historisch ogende brug. Dorp Grootschermer 
doet mee met een eigen bijdrage van € 25.000,-.
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Na het smelten van de laatste resten sneeuw doet 
een vervuilde wegberm nog het meest denken aan 
een openbare afvalbak. Patatbakjes, petflessen, 
plastic zakken, sigarettenverpakkingen en lege verf-
blikken: je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt in 
de bermen van Katwoude. Het zwerfvuil is een doorn 
in het oog van velen. Je kunt natuurlijk de gemeente 
bellen…, maar als dorp zelf de handen uit de mouwen 
steken gaat sneller en met een fantastisch resultaat!

Lintdorp Katwoude telt vele meters wegberm. Na de winter ligt dit openbaar groen er altijd vervuild bij.  
Het Oranjecomité bedacht de Actie Lenteschoonmaak. Goed voor een schone berm, voor het saamhorigheids-
gevoel en… goed voor de gemeenschapskas. 

Lenteschoonmaak  

KATWOUDE

Wat: Actie Lenteschoonmaak

Waar: Katwoude en buurtschap Zedde (gemeente Waterland)

Inwoners: 225 

Informatie: www.polderraad.nl

Oranjecomité trakteert 
Op zaterdag 16 maart 2012 nodigde het Oranjecomité van Katwoude alle inwoners 
uit om mee te helpen een nieuwe traditie neer te zetten: Actie Lenteschoonmaak. 
Gemeente Waterland stelde zakken, knijpers en handschoenen ter beschikking. 
Jong en oud, samen veertig man sterk, ging na de ontvangst in dorpshuis Het Hart 
van Katwoude daadwerkelijk de bermen in. Katwouders reden met aanhangers 
rond en haalden de volle afvalzakken op. Na ruim twee uur prikken, rapen, zakken 
vullen en gezellig kletsen met elkaar was de klus geklaard. Terug in het dorpshuis 
trakteerde het Oranjecomité alle werkers op een warme hotdog. 

Sponsorgeld voor Koninginnedag en kranslegging
De bermen schoon, de banden zijn aangehaald en de kas van het Oranjecomité 
is aangevuld. Het comité vroeg aan de direct omwonenden van de wegberm en 
aan bedrijven om de schoonmaakactie per strekkende meter te sponsoren. Door 
op de schoonmaakdag met een collectebus rond te gaan was iedereen in een 
goede stemming en de bus aan het einde goed gevuld. Met het sponsorgeld kan  
Katwoude het samen dorp zijn beleven: de opbrengst wordt besteed aan de  
Koninginnedagviering en de kranslegging op 4 mei Nationale Dodenherdenking.
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De keuze bleek uiteindelijk niet zo moeilijk. Er kwa-
men veel positieve reacties van de dorpsbewoners 
op één ontwerp. Een witte zwaan met een kroontje. 
De vlag is in een grote oplage gedrukt en aan alle be-
woners verstrekt, met het verzoek deze tijdens de ge-
plande festiviteiten te gebruiken.

Sinds 2011 is daarom het gebruik ingevoerd om de 
vlag uit te hangen wanneer er iets te vieren is. Er zijn 
meer vlaggen gedrukt dan het dorp aan inwoners telt. 
Op die manier kunnen ook de toekomstige nieuwe  
bewoners van het dorp deze tot hun beschikking  
krijgen. De bewoners hebben de € 1250,- voor het 
maken van de vlag uit eigen zak betaald.

In 2011 vierde Hobrede dat het Dorpshuis ‘De Zwaan’ twintig jaar bestaat. Bij die  gelegenheid hebben  
de dorpsraad en de diverse buurtverenigingen het idee opgevat om een nieuwe Dorpsvlag  te ontwerpen. 
Gebaseerd op historische feiten van en over het dorp Hobrede zijn verschillende modellen gemaakt. 
De bewoners konden daar hun oordeel over uitspreken via de website www.hobree.nl.

De vlag kan uit

HOBREDE

Wat: Nieuwe dorpsvlag

Waar: Hobrede (gemeente Zeevang)

Inwoners: 155 

Informatie: www.hobree.nl

Hobrede is een van de kleinste kernen van de gemeente Zeevang. Toch kent het 
diverse verenigingen en een dorpsraad. De bewoners zijn trots op hun Dorpshuis 
‘De Zwaan’ dat al twintig jaar helemaal door vrijwilligers wordt gerund. De Zwaan 
is door de bewoners zelf gebouwd. Er zit geen cent subsidie bij van de gemeente 
Zeevang .
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Wedstrijd Topdorpen 
p/a Zijkanaal F West 23 
1165 MZ Halfweg 
          
 
 

Kolhorn, 30 september 2012 
 
 
 
Betreft:  Aanmelding project Wedstrijd Topdorpen 
 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
 
Bij deze melden wij ons project graag aan voor de Wedstrijd Topdorpen. 
In de bijlage vindt u een korte beschrijving en enkele foto’s van ons project. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan verzoek ik u contact op te nemen 
met ondergetekende  via telefoonnummer 06-15865874 of e-mailadres 
wendy@dubbeldwarsadvies.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 

 
 
 
Wendy Dubbeld 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH Kerk  

p/a Kanaalweg 3 
1767 EA Kolhorn 

KvK nummer  41238957 

Stichting De Nieuwe Horn     
p/a  Kanaalweg 3 
1767 EA Kolhorn 
KvK nummer 41238958 

Het onkruid in de tuin tussen dorpshuis en kerk schoot bij de muren de grond uit. 
Binnen in de kerk draaide de kachel overuren en groeiden met de energierekening  
de zorgen over te hoge kosten. De financiële reserves van stichting Dorpshuis  
annex Laurenskerk slonken zienderogen. Als er niets gebeurde, zou het einde van 
dit prachtige sociale hart van Kolhorn snel in zicht zijn.

Een fris uitzicht
In 2012 trad een nieuw bestuur voor dorpshuis De Nieuwe Horn én voor de  
Laurenskerk aan. De vier bestuursleden stelden samen met de beheerder en met 
vijftien dorpsorganisaties een plan op. Gesteund door de 120 donateurs en de vele 
vrijwilligers startten zij een schoonmaak- en energiebesparingsactie. 

Op een zaterdag in september 2012 is door een groep vrijwilligers de tuin onkruid-
vrij gemaakt. De ramen en muren zijn geboend en in het dorpshuis zijn nieuwe 
gordijnen opgehangen. Diverse bedrijven hebben materialen voor schoonmaak, 
gordijnen en tuinwerk gedoneerd. Gemeente Hollands Kroon leverde stenen voor 
de bestrating en de nieuwe beplanting. Resultaat: omwonenden konden weer  
genieten van een ‘fris’ uitzicht op De Horn en de Laurenskerk. 

Actie 100 x 100
Meer warmte tegen lagere kosten zodat kerk en dorpshuis financieel gezond  
blijven, dat is het doel van de actie. Vrijwilligers voeren waar mogelijk het werk 
uit. Een energiedeskundige berekende dat dertig procent kostenbesparing  
mogelijk is. Najaar 2012 werden belangrijke aanpassingen gedaan: isolatie van 
het dak en ophangen van energiebesparende lampen. Op het verlanglijstje staan 
nog onder andere voorzetramen, isolatiedekens, muurisolatie en spaarlampen. 
Kolhorn zamelt geld in bij fondsen, bij sponsors en bij particuliere liefhebbers van 
de Laurenskerk. Met de sponsoractie 100 x 100 wil het bestuur minimaal honderd  

bijdragen van honderd euro binnenhalen. En Kolhorn 
doet in 2013 mee aan de wedstrijd Kern met Pit, de 
jaarlijkse ‘Verbeter je eigen leefomgeving wedstrijd’ 
georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heide-
maatschappij (KNHM). Een naam die Kolhorn dubbel 
en dwars waar maakt.

In Kolhorn wordt hard gewerkt aan een comfortabele en mooie Laurenskerk. Kerk en dorpshuis 
De Nieuwe Horn trekken samen op voor een financieel gezond dorpshart. Zo gaan de kosten omlaag 
en blijven beide gebouwen behouden voor de gemeenschap. 

Laurenskerk  warm de winter door

KOLHORN

Wat: Energiebesparing in historische kerk

Waar: Kolhorn (gemeente Hollands Kroon)

Inwoners: 840 

Informatie: www.dorpshuiskolhorn.nl
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In 2011 probeerde Dorpshuis Landsmeer iets nieuws: de Eerste Landsmeerse  
Uitmarkt ging eind september van start. Bijna alle plaatselijke sociaal-culture  
verenigingen reageerden enthousiast en gaven acte de presence. Dankzij vele  
vrijwilligers, een subsidie van de gemeente en enkele sponsors genoten hon-
derden bezoekers van zeventien optredens en demonstraties, van een paling- 
rookwedstrijd en een braderie.

Renovatie van de theaterzaal bracht uitkomst
Nog nagenietend van het succes van de Eerste Landsmeerse Uitmarkt dacht het 
dorpshuisbestuur al na over een herhaling. Er moest een tweede editie komen 
die opnieuw de naam Landsmeerse Uitmarkt waardig zou zijn. De renovatie van 
de theaterzaal van het dorpshuis in 2012 bracht uitkomst. Een uitmarkt ís theater 
en biedt gelegenheid tot theater, precies zoals het Dorpshuis doet. En dus werd  
besloten om de oplevering van het gerenoveerde Dorpshuis feestelijk te vieren 
met een Tweede Landsmeerse Uitmarkt. 

Spreekstalmeesters op het plein
Op 22 september 2012 waren er dertien optredens en demonstraties in en rond  
het Dorpshuis. Onder luid applaus opende wethouder Prins het vernieuwde 
dorpshuis. In de theaterzaal kon het publiek genieten van alle optredens, even-
als op het Uitmarkt-podium buiten op het plein. Twintig verenigingen brachten 

hun activiteiten aan de man. De winkeliersvereniging  
organiseerde een braderie en daardoor was er nog 
meer aanloop. De brandweer hield op het Raadhuis-
plein haar open dag. Vanuit het Dorpshuis was de  
Lokale Omroep Landsmeer de hele dag in de lucht met 
een speciale Uitmarkt radio-uitzending. En spreek-
stalmeesters op de Landsmeerse pleinen loodsten 
het publiek door het programma. 

De Tweede Landsmeerse Uitmarkt was ook weer een 
succes dankzij de vrijwillige inzet van vele vereni-
gingen en organisaties. Voor de benodigde € 1500,- 
aan materiaalkosten kon Dorpshuis Landsmeer met  
gemak aankloppen bij de gemeente en bij enkele  
lokale sponsors. 

Hoe trek je zoveel mogelijk bezoekers naar het pas gerenoveerde dorpshuis? Dorpshuis Landsmeer organiseerde 
met de Tweede Landsmeerse Uitmarkt haar eigen openingscadeau. 

Uitmarkt met spreekstalmeesters groot succes

LANDSMEER

Wat: Tweede Landsmeerse Uitmarkt

Waar: Landsmeer (gemeente Landsmeer)

Inwoners: 10.250 

Informatie: www.dorpshuislandsmeer.nl 
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De Kindervakantiedagen Lisserbroek zijn tot ver over 
de dorpsgrenzen bekend. Families strijken overdag 
neer op het terrein, rondom het dorpshuis en binnen, 
in de zalen. Een dagje uit in eigen dorp. Het is bere- 
gezellig. Kinderen vermaken zich tijdens de knutsel-
opdrachten, op de survivalbaan of in de zweefmolen. 
Een eigen hut bouwen is favoriet bij de oudere kinde-
ren, wel zelf je hamer meebrengen! En naast super-
leuk zijn de dagen ook gevuld met lekkers. Genieten 
van een suikerspin, een zak popcorn of een patatje, 
het hoort er tijdens de Kindervakantiedagen hele-
maal bij. 

Driehonderd kinderen per dag
In 1978 organiseerden enkele buurtbewoners, onder- 
steund door de dorpsraad, voor vijftig kinderen de 
eerste editie. Inmiddels is het programma uitgebreid  
tot drie dagen, elk lustrumjaar zijn dat er zelfs vijf. 
Dertig vrijwilligers zijn in touw om elke dag aan drie-
honderd tot vierhonderd kinderen een gevarieerd 
programma aan te bieden. Pannenkoeken bakken, 
springen op een luchtkussen, je gezicht laten schmin-
ken of met jouw knuffel naar de dierendokter: Lisser-
broek is voor drie dagen van en voor de kinderen.

Elk jaar, aan het eind van de zomervakantie, is het drie dagen lang een gezellige drukte op het plein  
van dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Dertig vrijwilligers zijn in touw om honderden kinderen  
een leuke dag te bezorgen.

Dagje uit in eigen dorp

LISSERBROEK

Wat: Kindervakantiedagen

Waar: Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer)

Inwoners: 3.600 

Informatie: www.lisserbroek-sdl.nl

Bloemen opsteken 
De organisatie is al maanden van tevoren druk met de voorbereidingen, zoals 
sponsors interesseren voor een financiële bijdrage. Bedrijven en organisaties 
doneren 75 procent van de kosten. En daar doet de organisatie soms iets voor 
terug: in ruil voor een financiële bijdrage van de plaatselijke bank wilde het  
Kindervakantiedagenteam graag de corsowagen met duizenden bloemen  
‘opsteken’. Het werven van vrijwilligers lukt elk jaar weer: een flink aantal van de 
vrijwilligers heeft vroeger zelf als kind genoten van de Kindervakantiedagen en 
doet graag mee. De hulp tijdens het opruimen is ook indrukwekkend, in ongeveer 
drie uur tijd driehonderd kubieke meter hout moeiteloos afgevoerd. 
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Aan verenigingen en andere dorpsinitiatieven is op 
Marken geen gebrek. Dorpshuis Het Trefpunt is een 
sprekend voorbeeld hoe populair het vrijwilligers-
werk onder de inwoners is: tachtig mensen houden 
dit grote dorpshuis draaiende. En dat geldt voor 
meer initiatieven en dorpsorganisaties. Om individu-
ele vrijwilligers en het vrijwilligerswerk op Marken in 
het zonnetje te zetten, bedacht het bestuur in 2007 
een Verkiezing van Vrouw, Man en Team van het jaar. 
De nieuwjaarsbijeenkomst in Het Trefpunt blijkt een 
goed moment om veel mensen naar de stembus te 
lokken. 

Nominatie in drie categorieën
Begin november gaat de eerste oproep de deur  
uit. Heel Marken draagt namen aan van mensen die 
zich geheel belangeloos hebben ingezet voor een  
activiteit of vereniging. Uit de inzendingen bekijkt  
het dorpshuisbestuur per categorie welke drie no-
minaties zij zullen voorstellen. Daarna worden alle  
bewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeen-
komst annex feestelijke verkiezing.

Met een jaarlijkse verkiezing Vrijwilligers van het jaar trekt Dorpshuis Het Trefpunt meer dan vierhonderd 
bewoners naar haar nieuwjaarsreceptie. Een opsteker voor het dorpshuis en het vrijwilligerswerk op Marken.

Over de tong bij Bessie en Bap 

MARKEN

Wat: Verkiezing Vrijwilliger van het jaar  

Waar: Marken (gemeente Waterland)

Inwoners: 1.850 

Informatie: www.trefpuntmarken.nl

Heel Marken gaat over de tong bij Bessie en Bap
Op de bijeenkomst zelf wordt er gestemd via een echt formulier. De spanning stijgt 
als halverwege de jury een tussenstand bekend maakt. Ondertussen trakteert het 
Marker echtpaar Bessie en Bap, gestoken in Marker klederdracht, het publiek  
op hun kijk op het voorbije jaar. Marken gaat in deze mini-toneelvoorstelling op  
hilarische wijze over de tong. Het is zeer herkenbaar voor de aanwezigen. Een 
‘kleindochter’ van Bessie en Bap bespreekt alle details van de generatiekloof  
tussen de jeugd die zapt en appt en de verloren generatie van de digibeten. 

Reclame voor Marker vrijwilligerswerk
Wanneer de uitslag bekend is gemaakt en een ingelijste oorkonde is overhandigd, 
krijgen de winnaars een groot applaus én het laatste woord.  De Man, de Vrouw 
en het Team van het jaar zijn het levende bewijs en de beste reclame voor het 
Marker vrijwilligerswerk. De nieuwjaarsbijeenkomst is een mooie traditie en een 
doorslaand succes. In 2007, tijdens de eerste verkiezing, was de opkomst met  
225 bewoners boven verwachting. In 2012 werd dit aantal met 430 bezoekers ruim 
overtroffen. 
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Zeker, dorpshuis De Brink had al een lange traditie als gemeenschapshuis, als 
vast onderkomen van verenigingen, dorpsclubs en andere spontane Obdammer 
activiteiten. Tachtig vrijwilligers en een betaald beheerder bestierden samen de 
grote zaal en de achterzaal. Er was een toneel en een bescheiden keuken. De Brink 
kreeg tot 2007 jaarlijks subsidie van de toen nog zelfstandige gemeente Obdam. 
Maar draaide ook al jaren met verlies. Sluiting dreigde. 

Ondernemende bestuurders
Een nieuw stichtingsbestuur van vrijwilligers met ondernemersbloed trad aan en 
wist met haar plan het vertrouwen te winnen van de gemeenteraad. Het ideaal: De 
Brink als een plek waar iedereen welkom is en waar een sfeer hangt van thuis zijn.  
Echt een huis van en voor het dorp. Het parochiebestuur kwam over de brug met 
de overdracht van twaalf meter grond voor het symbolische bedrag van 1 euro.  
De gemeente gaf voor vernieuwing en uitbouw een royale bruidsschat mee.  
Via sponsorbedragen en schenkingen in natura van fondsen, bedrijven en parti-
culieren haalde De Brink anderhalve ton op voor inventaris en inrichting. 

Principieel
Tegenwoordig weet De Brink meer dan 135 vrijwil-
ligers aan zich te binden. Die worden ondersteund 
door twee betaalde beheerders. Er zijn overal vrijwilli-
gers voor: de bar- en keukendiensten, het runnen van  
evenementen, voor de logistiek rond het brede cur-
susaanbod, de techniek en voor het onderhoud. Be-
staat er zoiets als het geheim van De Brink? Ja, zegt 
het bestuur. En dat geheim willen de Obdammers 
graag delen. Kies voor een principieel uitgangspunt: 
geen financiële vergoeding voor het vrijwilligerswerk, 
dus ook niet voor het bestuurswerk. Geef vrijwilligers  
verantwoordelijkheid en ruimte om een klus op hun 
eigen manier te doen. Wie wil kan een opleiding  
volgen; en er is aandacht voor de vrijwilliger die jubi-
leert of thuis met ziek en zeer te maken heeft. Samen 
feest vieren op de jaarlijkse vrijwilligersavond hoort 
daar ook bij. Bar gezellig en belangrijk!

In 2009 onderging dorpshuis de Brink een ware metamorfose. De vroegere parochiezaal werd stijlvol 
verbouwd en uitgebreid tot een modern multifunctioneel centrum. Meer dan 135 vrijwilligers vormen 
het kloppend hart van deze parel van Obdam.  

Ruim baan voor vrijwilligers 

OBDAM

Wat: Renovatie dorpshuis

Waar: Obdam (gemeente Koggenland)

Inwoners: 5.500 

Informatie: www.debrinkobdam.nl
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Oudendijk ligt aan de 126 kilometer lange eeuwenoude 
Westfriese Omringdijk. Het zeventiende-eeuwse zaalkerkje 
is in gotische stijl gebouwd. De houten preekstoel dateert 
van 1658 en als bezoeker wordt je blik als vanzelf naar bene-
den gezogen, naar een prachtige zerkenvloer. Buiten trekken 
de gevelstenen de aandacht, twee ganzen kijken naar links 
en naar rechts. Ganzen zijn de bewakers van het bezit van 
welgestelde boeren, ooit talrijk in Oudendijk. Tegenwoordig 

zijn de inwoners van Oudendijk vooral burgers en buitenlui die samen optrekken 
als hechte gemeenschap en waar straks de vele verenigingen onderdak en opslag-
ruimte vinden in en bij de monumentale kerk.

Onderhoud kost veel geld
De Stichting Vrienden van de kerk Oudendijk is 
de spin in het web voor beheer en gebruik voor en  
door de gemeenschap. Alle verenigingen zitten met 
een vertegenwoordiger in het bestuur. Theater,  
muziek, vergaderen, verteldiners, een Keezcompe-
titie, sieraden maken, antiek- curiosa- en boeken-
beurs, dorpsfeest, veilingen, trouwen en rouwen: het  
gebeurt allemaal in deze kerk. Maar het gebruik 
kan en moet nog beter, zo denkt men in Oudendijk.  
Onderhoud en beheer van een kerk met monumenten- 
status kost immers veel geld. 

Bouwen aan een stevig fundament
Najaar 2012 startte een bouwproject: nieuwbouw van 
een opslaggebouw naast de kerk en een archiefruimte 
plus een multifunctionele ruimte ín het kerkgebouw. 
Dorp, gemeente, provincie en de eigenaar van het 
gebouw, Stichting Oude Hollandse Kerken, werken in 
dit project samen. Vanaf zomer 2013 gaan de vereni-
gingen nog meer gebruik maken van de extra ruimtes 
in de kerk. Zo bouwt de gemeenschap van Oudendijk 
aan een steviger financieel fundament om ook in de 
toekomst het kerkje te kunnen blijven onderhouden. 

In Oudendijk zit de kerk regelmatig vol. Niet alleen op zondag en niet alleen voor het bijwonen 
van de eredienst. Oudendijkers voelen zich thuis in deze gastvrije huiskamer van het dorp, met recht  
het sociale hart van het dorp.  

In eeuwenoude kerk klopt sociaal hart 

OUDENDIJK

Wat: Verbouwing historische kerk

Waar: Oudendijk (gemeente Koggenland)

Inwoners: 470 

Informatie: www.kerkoudendijk.nl
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Lekker chillen met de groep, de sigaretten en de 
breezers gaan rond. Nee, niet thuis bij moeder op de 
bank, maar ergens buiten het oog van ouders, lera-
ren en andere bemoeizuchtige volwassenen.  Ook in  
Petten geldt: je bent jong en je wilt wat. Jongeren  
zoeken elkaar op en experimenteren met uiterlijk,  
roken, drinken, seks en soms ook met drugs. Dit  
gedrag is van alle tijden en zeker niet iets wat alleen 
in de stad voorkomt. 

Wanneer ben je verslaafd? 
Dorpsraad Petten nam de handschoen op en ging 
voorjaar 2012 in gesprek met jongeren uit het dorp 
over roken en alcoholgebruik, thuis en op straat. Wat 
weet jij van alcohol en drugs? Waarom drink je en rook 
je? Wat is dealen in drugs of drank? Wat is verslaving 
en wanneer ben je verslaafd? Samen met de jongeren 
en een jongerenwerker, de wijkagent en een aantal 
scholen organiseerde de dorpsraad op 4 april een  
informatieavond. Kinderen uit groep zeven en acht 
van de basisschool en de eerste klas van de middel-
bare school werden uitgenodigd. Uiteraard waren de 
ouders ook welkom. 

Experimenteren mag, vooral als je jong bent. Maar hoe ver ga je met seks, drugs en  
drank? Dorpsraad Petten gaat in gesprek met de jeugd en deelt de Kletsmok uit. 
Voor een goed gesprek thuis. 

Een Kletsmok helpt

PETTEN

Wat: Voorlichting alcohol en drugs 

Waar: Petten (gemeente Schagen)

Inwoners: 1.900 

Informatie: www.dorpsraadpetten.nl

Napraten met de Kletsmok
De werving via jongeren en mensen die werken met jongeren pakte goed uit:  
veertig jongeren en dertig volwassenen luisterden naar twee indringende  
persoonlijke verhalen over experimenteren en hoe het mis kan gaan. Hoe is het 
om zelf drugsverslaafd te zijn geweest? En welke gevolgen heeft het drugsgebruik 
van een van je kinderen voor jou als ouder en voor het hele gezin? Een medewerker 
van organisatie Brijder verslavingszorg gaf aanvullend informatie over alcohol-  
en drugsgebruik. En om het gesprek over alcohol en drugs thuis of door  
jongeren onderling voort te zetten, deelde de dorpsraad de Kletsmok uit. De avond 
was een groot succes en krijgt een herhaling in 2013. 
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De vlag ging uit op 1 januari 2012, het was tijd  
voor een feestje. Na drie jaar oefenen was Dorps-
servicepunt ’t Winkeltje met haar enthousiaste groep 
vrijwilligers groot genoeg om op eigen benen te staan. 
De exploitatie van de buurtwinkel, de boekhouding, 
de cursussen en de fondsenwerving, alle activiteiten 
vallen vanaf 2012 onder een zelfstandige stichting. 

Buurtwinkel hoog op de prioriteitenlijst
De voormalige dorpswinkel was al jaren uit Sint  
Maarten verdwenen. Voor de dagelijkse boodschap-
pen kon je terecht in Schagen. Tot zover geen pro-
bleem. Of toch wel? Ja, vond een groepje inwoners in 
2004. Voor de dagelijkse boodschappen én als ont-
moetingspunt is een buurtwinkel belangrijk voor de 
leefbaarheid in het dorp. De groep zette het idee voor  
een niet-commerciële buurtwinkel hoog op de priori-
teitenlijst van het Leefbaarheidsplan Sint Maarten. 

Vrijwilligers zijn winkelier
Zelf een zaak opzetten doe je niet zomaar. De en-
thousiaste groep vrijwilligers zocht daarom hulp bij 
de Stichting Wonen Plus Welzijn Schagen (WPW).  
Gemeente Harenkarspel wist geld los te peuteren uit 
een plattelandsfonds van de Europese Unie en ook 
andere fondsen droegen bij. In totaal sleepten WPW 
en de lokale initiatiefgroep € 54.000,- aan start- 
subsidies binnen. Eind 2008, na twee jaar voorberei-
ding, werden de deuren geopend van Dorpsservice- 
punt ’t Winkeltje. Een eigen ruimte naast dorpshuis 
De Klimop. De dagelijkse leiding kwam in handen van 
een kleine stuurgroep. 

Elke dag is er vers brood en verse zuivel te koop en nog veel meer. Het praatje bij de koffietafelhoek  
is vanzelfsprekend gratis. Dorpsservicepunt ’t Winkeltje is na drie jaar experimenteren niet meer  
weg te denken uit Sint Maarten.  

Dorpsservicepunt ’t Winkeltje op eigen benen

SINT MA ARTEN

Wat: Buurtwinkel en dorpsservicepunt

Waar: Sint Maarten (gemeente Schagen)

Inwoners: 900 

Informatie: http://dspsintbrug.wordpress.com

Samen de dingen doen
Na ruim drie jaar ervaring is iedereen op elkaar ingespeeld. Vijfendertig vrijwil-
ligers zijn om de beurt winkelier, steeds in tweetallen. De winkel, de koffiehoek en 
het internetcafé worden goed bezocht. Elke dag is er verse waar te koop: brood, 
melk, eieren en groente. Allemaal uit eigen streek. Tussen de middag komt de 
jeugd een broodje halen of, na schooltijd, een snack voor de lekkere trek. Het 
postagentschap zorgt voor extra aanloop. Mensen komen voor een postzegel of 
een te versturen pakketje en drinken er een kopje koffie bij. Als extraatje organi-
seert het dorpsservicepunt lezingen, workshops en cursussen. En zoekt daarvoor 
de samenwerking met dorpshuis De Klimop. Samen de dingen doen, daar draait 
het in Sint Maarten om.
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Op het plein naast basisschool De Zwerm is het veilig en gezellig spelen, voor klein 
én groot. Sinds enkele jaren zijn het schoolplein en de omliggende wandelpaden 
openbaar. Dat is te merken. Het schoolplein is buurtplein geworden, een ontmoe-
tingsplaats voor jong en oud. 

Op dit openbare plein is het veilig, er is geen verkeer dat langs raast, een ideale 
speelplaats voor kinderen. Snel na het openbaar worden van het schoolplein  
werden door De Zwerm een zandbak en een kist vol attributen, springtouwen,  
ballen, blokken, aangeschaft: goed voor vele uurtjes speelplezier. Toen vervolgens 
twee enorme picknicktafels op het plein werden geplaatst, volgden spontaan 
verjaardagsfeestjes en het ‘even buurten onder het genot van een kopje koffie of 
thee’. Drie dames van het Buurtcomitheetje bedachten hier hun plan. 

Een volwaardige speelplaats voor alle kinderen van 
Sint Maarten, dat is het doel. En daar horen  speel-
toestellen bij. Om de aanschaf te bekostigen, bedacht 
het Buurtcomitheetje meerdere acties. In het tijdelijke  
Geschiedenismuseum op De Zwerm verkochten 
ouders en leerlingen aan bezoekers een heerlijke  
versnapering. In Dorpshuis De Klimop organiseerden 
zij een High Tea Workshop met aansluitend creatieve 
demonstraties bodypainten, cupcakes versieren en 
mozaïeken. Natuurlijk ging de opbrengst rechtstreeks 
in de speeltoestellenkas. Eind september 2012, op 
nationale Burendag, plaatsten vrijwilligers het eerste 
speeltoestel op het plein. 

De actie voor meer speelplezier in Sint Maarten is in 
goede handen bij het Buurtcomitheetje. Ook in 2013 
gaan de dames door met het benaderen van sponsors 
uit de regio en inzamelingsacties in het dorp. 

Een volwaardige speelplaats voor kinderen, dat is het streven van 
het Buurtcomitheetje. Lees het verhaal over een vrolijk initiatief in 
Sint Maarten. 

Meer speelplezier dankzij het buurtcomitheetje

SINT MA ARTEN

Wat: Aanschaf speeltoestellen

Waar: Sint Maarten (gemeente Schagen)

Inwoners: 900 

Informatie: www.freewebs.com/klimweb
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Dankzij de volharding van het bestuur van Stichting Dorpshuis ‘Onder de Pannen’ 
en met de steun van de honderdveertig zielen in deze kleine kern, staat er een 
nieuw gebouw. Opvallende activiteit in dit dorpshuis gelegen aan het IJsselmeer: 
een cursus visbakken. 

Ontmoeting op Het Schoolplein
Dorpshuis ‘Onder de Pannen’ was jarenlang gehuisvest in een oud schoolgebouw.  
De gemeente wilde de locatie van de voormalige school, de oude meesters- 

woning plus de grond eromheen, gebruiken voor  
woningbouw. Heel wat wethouders kwamen… en  
gingen. O ja, alle gemeentebestuurders waren razend  
enthousiast over de activiteiten in het dorpshuis, 
voornamelijk gericht op de jeugd. Maar na vier jaar 
waren zij weer vertrokken. En Uitdam stond nog 
steeds met lege handen wat betreft verbouw of 
nieuwbouw van het dorpshuis. 

Een doorbraak kwam nadat woningcorporatie  
Wooncompagnie aan tafel schoof, de gewenste 
nieuwbouw werd realiteit. En zelfs meer dan dat. 
Uitdam is een drietal starterswoningen, het nieuwe 
dorpshuis ’t Schooltje en een inpandige woning  
rijker. Ook de voor een dorp zo belangrijke ont- 
moetingsfunctie van het schoolplein is terug. De  
nieuwe straatnaam van dorpshuis en woningen luidt 
heel toepasselijk: Het Schoolplein. 

Dorpshuislied op de wijs van Het Dorp  
Wim Sonneveld (couplet 2, 3 en 4)

Dit is ons nieuwe dorpshuis
We voelen ons meteen als thuis
We zijn onder de pannen
Dit is een schitterende plek
Oranjefondsen geen gebrek
‘t Is in kruiken en kannen

Refr. En langs de oevers van het water
Zien wij het zwarte Schooltje staan
We zijn zo blij, het kan niet beter
Dit dor-rup blijft voorgoed bestaan.

En alles wat je hier nu ziet
Dat komt door Truus en Toine en Piet,
Door Klaas en Jaap en ook Heleene 
Zij hebben zo hun beste gedaan
Een standbeeld zou hier moeten staan
De werklust kwam uit hun tenen. (refrein)

Dit Schooltje maakt ons allen blij
We zijn hier alle dagen vrij
Om samen te verpozen
Kleuters, pubers, iedereen
De oudjes komen hier bijeen
Het is de soos der sozen! (refrein)

Op 14 april 2011 werd het dorpshuis in Uitdam officieel heropend onder de naam ’t Schooltje. 
Na 29 jaar strijd voor een nieuw dorpshuis is de huiskamer van het dorp weer onder  
de pannen. Letterlijk en figuurlijk. Een lange geschiedenis, maar eind goed, al goed.

Huiskamer van het dorp

UITDAM

Wat: Nieuwbouw dorpshuis

Waar: Uitdam (gemeente Waterland)

Inwoners: 140 

Informatie: www.waterland.nl  













 
 




 
‘Project’ behoud van het dorpshuis Uitdam 

 
“Leefbaarheid en sociale samenhang… het dorpshuis brengt mensen bij elkaar” 

 
 
De Stichting (in het kort) 
De stichting is op 21 juni 1978 opgericht en heeft zicht conform haar statuten ten doel gesteld het 
exploiteren van het dorpshuis ten behoeve voor in hoofdzaak de inwoners van Uitdam en het één en ander 
aan maatschappelijk, cultureel en sociaal-recreatief mogelijk te maken dan wel op dat gebied te faciliteren.  
 
Sinds 1982 is er een discussie met de gemeente Broek in Waterland en later met haar rechtsopvolger de 
gemeente Waterland over de uiteindelijke plek waar een dorpshuis moet komen omdat de locatie waar het 
voormalige schoolgebouw en de meesterwoning staat graag door de gemeente voor woningbouw gebruikt 
wil worden.  
 
Het bestuur is en blijft  in gesprek met wethouders en beleidsmedewerkers over de locatie – zelfs de 
voormalige brandweerkazerne in Uitdam wordt telkens genoemd als nieuwe accommodatie – c.q. een vaste 
plek voor het dorpshuis. O ja, de wethouders zijn razend enthousiast over het dorpshuis en de activiteiten, 
voornamelijk gericht op jeugd, maar na 4 jaar zijn zij weer vertrokken, zonder een brief te schrijven dat het 
dorpshuis mag blijven staan waar het staat. Kortom geen besluitvorming. Wel worden er op verzoek van het 
college businessplannen geschreven, die telkens weer om aanpassing vragen. Het bestuur blijft vasthoudend! 
 
In februari 2003, op een achternamiddag, brengen burgemeester en  wethouder aan vertegenwoordigers 
van het bestuur en de dorpsraad de boodschap dat het dorpshuis binnen 14 dagen ontruimd moet worden 
en er sluiting plaatsvindt; het pand is niet meer veilig genoeg en geld voor onderhoud is er bij de gemeente 
niet.  Einde verhaal, zou je denken. Maar het bestuur was en is volhardend en beschikt over een gezonde 
dosis doorzettingsvermogen. Praten met raadsleden. Het dorpshuis verschillende keren op de politieke 
agenda laten zetten. Het Noordhollands dagblad inschakelen. Veelvuldig artikelen publiceren, zelfs een  NHD 
zaterdagbijlage wordt gewijd aan het dorpshuis in Uitdam. Alle dorpsgenoten zitten met spandoeken in de 
raadszaal op het moment suprême: besluit van de Raad tot behoud van een dorpshuis in Uitdam en opdracht 
aan het college om daarvoor te zorgen.  Na een dialoog (een ‘strijd’) van nog eens ruim 8 jaar met de 
gemeente Waterland, is de woningcorporatie “Wooncompagnie” ertoe overgegaan in een project van sociale 
woningbouw te Uitdam tevens een gebouw te plaatsen dat geschikt is gemaakt als dorpshuis. Waarvoor 
dank. En wat voor een dorpshuis? Een zeer fraai dorpshuis! Om trots op te zijn. Wellicht het kleinste dorp 
van Nederland met een dorpshuis. Bestuur en bewoners zijn trots. Op 14 april 2011 gaat de vlag groots uit: 
het nieuwe dorpshuis wordt officieel geopend. Ook de Wooncompagnie laat blijken dat zij trots zijn op dit 
geslaagde, meer dan geslaagde project. Wat doorzettingsvermogen teweeg kan brengen.  

 
Behoud van het dorpshuis / nieuw dorpshuis 
Het is van belang dat er voor eenieder goede voorzieningen zijn, zoals basisscholen, verenigingen, openbaar 
vervoer, zorgvoorzieningen, maar ook dorpshuizen. Om kort te gaan: een evenwichtige sociale infrastructuur 
is belangrijk en is een groot goed. Een dorp als Uitdam mist een groot deel van deze kernkwaliteiten. Alleen 
het dorpshuis behoort nog tot de infrastructuur in Uitdam. Uit onderzoek is gebleken dat ruim een kwart van 
de Nederlanders graag in een dorp wil wonen. Een dorpshuis speelt een centrale rol in de leefomgeving op 
het platteland. Het bestuur, met behulp van alle bewoners, heeft er 29 jaar aangetrokken. Een topdorp dus!! 
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In Warder, gelegen aan het IJsselmeer, ervaar je het 
open Noord-Hollandse landschap op zijn best. Je kunt 
naar het oosten eindeloos ver kijken over het water. 
In westelijke richting zie je de groene weilanden van 
polder de Zeevang. En altijd is er de wind, van een 
zuchtje op een windstille zomerse dag tot een bulde-
rende storm in de herfst. Die altijd aanwezige wind 
merken de inwoners van Warder vooral bij de toegang 
tot De Oude School en de voormalige kerk. Door de 
zes meter brede steeg tussen beide gebouwen werd 
de wind flink opgestuwd. Daar moet wat aan te doen 
zijn, zo dacht men in Warder. 

Hergebruik van oude gebouwen
Voor een bouwklus meer of minder draaien de inwo-
ners van Warder de hand niet om. Al eerder was het 
voormalige schoolgebouw annex gemeentehuis door 
een ondernemer onder handen genomen. Samen met 
veel mensen uit de Warder gemeenschap is het oude 
schoolgebouw omgebouwd tot dorpshuis, dorps-
servicepunt, kinderopvang en café. De naastgelegen 
oude Nederlands Hervormde kerk is in gebruik voor 
sport en spel. 

De oude school en de kerk staan gebroederlijk naast elkaar. Nu samen het sociale hart van Warder. 
Met man en macht is gewerkt aan het maken van een wind werende glasoverkapping tussen beide gebouwen. 
Wel zo comfortabel voor de vele dorpsactiviteiten in de buitenlucht.  

En altijd is er de wind 

WARDER

Wat: Overkapping toegang dorpshuis

Waar: Warder (gemeente Zeevang)

Inwoners: 770 

Informatie: www.warderbeer.nl

Een veilige toegang voor De Oude School
Stichting Cultureel Erfgoed Warder nam ook deze uitdaging graag aan. Met man en 
macht is gewerkt om een glasoverkapping met windscherm voor het sociale hart 
van het dorp te realiseren. Het wegvallen van de wind maakt dat de ingangen naar 
De Oude School nu beter en veiliger toegankelijk is worden. Daarnaast lost het een 
ander probleem op. Rokers uit het café, die binnen niet mogen roken, kunnen in dit 
windstille gebied buiten nu wel hun sigaretje opsteken.

Tochtvrij Koninginnedag vieren
Het dorp heeft via vrijwilligerswerk en een eigen financieringsvereniging met  
achttien leden, de basis gelegd voor deze nieuwste verbouwing. Verder zijn er 
subsidies en fondsen geworven bij gemeente, provincie en de bekende fondsen. 
Het totaal heeft 55.000 euro gekost. De kap en pui maken het mogelijk dat de 
jaarlijkse rommelmarkt, het steenwerpen, Koninginnedag, kermis en kleintje  
kermis én alle grotere evenementen – weer of geen weer  – altijd door kunnen  
gaan. Cafébezoek kan nu wind- en tochtvrij buiten zitten, of een rokertje  
opsteken. Voor het terras een welkome verademing. De passage leent zich ook 
goed voor gezamenlijk buiten eten.
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Zie hier hoe u de saamhorigheid kunt voeden met een 
heerlijk maal en nuttige wenken over ‘hoe het eigen-
lijk hoort aan tafel’. Het idee werd nazomer 2011 ge-
boren. De redactie van dorpskrant  De WKD’er teken-
de vol verve de anekdotes op van etiquette-expert en 
dorpsgenote Magda Berman. Regelmatig organiseert 
zij workshops in restaurants. Zou het niet een leuk 
idee zijn om zoiets in Dorpshuis De Noorddam te or-
ganiseren? Uiteraard als diner voor en door het dorp.

Knollendammer kookclubs
In West-Knollendam landde dit idee in een gespreid 
bedje, het dorp telt maar liefst twee kookclubs.  
Elf vrijwilligers waren snel gevonden. Vier heren,  
hobbykoks van de lokale kookclub Knollinair namen 
de uitdaging aan, zij kregen versterking van twee an-
dere Westknollendammer amateurkoks. Twee leden 
van dameskookclub Kokidoki plus twee redactie- 
leden van De WKD’er tekenden voor het serveren. Een 
creatieve dorpsgenote bood aan om het dorpshuis 
om te toveren tot een heus restaurant. Een andere 
dorpsgenoot wist een adres voor het regelen van een 
leenservies. 

Koken in een dorpshuis, zo bijzonder is dat niet. Totdat een etiquette-deskundige optreedt tijdens 
een speciaal dorpsdiner. Men neme zes enthousiaste amateurkoks, verrijk dit met twee porties 
dameskookclub en maak het geheel af met een flinke scheut Magda’s etiquettetips. 

Etiquettediner valt in de smaak  

WEST-KNOLLENDAM

Wat: Dorpsdiner

Waar: West-Knollendam (gemeente Zaanstad)

Inwoners: 580 

Informatie: www.denoorddam.nl

Zesgangenmenu
Zonder dat het menu bekend was, 
stroomden na een algemene voor-
publicatie de aanmeldingen al bin-
nen. Toen kort daarna de uitno-
diging, met het zesgangenmenu, 
huis-aan-huis was rondgebracht, 
was het diner binnen de kortste 
keren uitverkocht. De koks deden 
vervolgens de inkopen. Een dag 
van te voren werd in twee keukens 
in privéhuizen al hard gewerkt. 
Het dorpshuis beschikt name-
lijk niet over voldoende keuken- 
apparatuur. Met het maken van 
het menu was daar al rekening 
mee gehouden.

Paling en oudewijvenkoek
Op 27 november 2011 schoven 42 gasten aan tafel aan. Zij genoten van  
Knollinairse kookkunsten én van Magda’s vermakelijke tips. Een taartje van  
gerookte paling op oudewijvenkoek als voorgerecht: je moet er maar op komen. 
Weet u wel wat u eigenlijk wenst wanneer u zegt: ‘Eet smakelijk’?... Behoed 
mij voor alles wat onsmakelijk is, zoals smakken en boeren. Een vermakelijke  
workshop en een heerlijke maaltijd in een redelijke prijs van € 29,75. Want ook 
dat was een eis: het etiquettediner moest voor iedereen toegankelijk en betaal-
baar zijn. Vanwege groot succes is dit dorpsdiner in december 2012 herhaald.  
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DE WKD-ERJAARGANG 3                       VOOR EN DOOR WESTKNOLLENDAMMERS!                       JANUARI/FEBRUARI 2012

Redactie: Corry Hogenhuis, Amfibieplein 5 en Kiek Buys, Westknollendam 90a- dewkder@hotmail.com 

Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld en altijd geplaatst!  Oplage: ca. 240 stuks.

En toen was het ineens echt zover! Onlangs werd het idee 

geboren tijdens een interview voor de WKD-er met Magda 

Berman, onze eigen etiquette-deskundige. 

Wij vonden het een ontzettend leuk gesprek, Magda kan 

heel levendig en met humor over etiquette vertellen. 

Zij vertelde dat zij ook bij restaurants etiquette 

workshops geeft. Al snel ontstond het plan om iets 

soortgelijks eens in het Dorpshuis te doen en dan de 

mannenkookclub te vragen om te koken. En natuurijk 

wilden we zelf ook wel iets doen, serveren of zo. Magda 

was direct enthousiast dus wij togen naar Piet van 

Splunteren, lid van dorpskookclub Knollinair. Ook Piet 

was meteen voor het idee te porren, hij vond het zelfs 

ontzettend leuk! En zo ging het balletje rollen, Jaap van 

Leverink en Herman van Walraven - beiden lid van een 

Zaanse kookclub en enthousiaste koks - sloten zich 

spontaan aan bij Piet, Eg Renaud en Henny Pafort.

Willy Lubbers wilde de aankleding en versieringen op zich 

nemen. Alice Mannaart en Yola van Splunteren wilden - 

als lid van de dameskookclub Kokidoki - helpen serveren 

en Rick Stadt wist een adres voor serviesgoed (‘t 

Tuinwinkeltje/Wooddesign4u, wat een geweldige 

medewerking!) en voor we het wisten was de datum 

geprikt, het menu bepaald en konden de uitnodigingen de 

deur uit! 

En wat een enthousiaste reacties! Al de eerste dag na het 

uitkomen van de WKD-er kwamen de aanmeldingen 

binnen, zonder dat een menu of prijs bekend was. En snel 

zaten we vol! 
En wat is het een geweldige avond geworden. Dit is 

waarom in  WKD wonen zo fijn is, de sfeer was zo goed, de 

42 gezellige gasten zaten aan 3 lange tafels, prachtig 

gedecoreerd en verlicht. Het diner was echt van grote 

klasse, de mannen hadden zich optimaal voorbereid en 

alles liep op rolletjes, Magda praatte het geheel soepel en 

met de nodige kwinkslagen aan elkaar, de bediening 

schonk met gulle hand en liet niets vallen, kortom 

helemaal top! 
We liepen allemaal op wolkjes de dagen erna, blij dat het 

zo goed geslaagd was en blij met de complimenten en 

leuke reacties tijdens en na het diner. We gaan hier zeker 

eens een vervolg aan geven, heel erg bedankt voor jullie 

komst, we hebben een heerlijke avond gehad! 

Kiek & Corry

Wat een succes! Het eerste 

WKD Etiquette Diner!

 ‘t Tuinwinkeltje - Wooddesign4u

 Meubels voor binnen en buiten, naar wens op maat  

 gemaakt van steigerhout/sloophout en/of van oude  

 robuuste balken. Bezoek onze website of showroom. 

 Veel artikelen uit voorraad leverbaar.

 ‘t Tuinwinkeltje - Wooddesign4u.nl

 Samsonweg 61 - 1521 RB  Wormerveer

 www.tuinwinkeltje.nl                www.woodesign4u.nl

 telefoon: 075 621 40 70

Het dorpsdiner.
Op zondag 27 november nam ik deel aan een culinaire trip 

bij mij aan de overkant. Wat is dat toch, dat als je thuis eet 

er meestal gekookt wordt door vrouwen en in restaurants 

zijn het meestal de mannen die koken. Deze avond werd er 

dus door de mannen gekookt in restaurant ‘De Noorddam’. 

Vanaf 17.00 uur werden we verwacht en verwelkomd met 

een drankje en een amuse. Iedereen had zich voor de 

gelegenheid netjes aangekleed. In de uitnodiging stond ook 

dat het kledingvoorschrift ‘tenue de ville’ was. Netjes dus. 

Ook de zaal zag er prachtig uit. De tafels waren precies als 

in een sterrenrestaurant gedekt en de versiering was top. 

Voor dat laatste was Willy Lubbers verantwoordelijk.

Om 17.30 uur schoof iedereen aan tafel. Er werden over en 

weer geanimeerde gesprekken gevoerd. De dames van de 

bediening (Alice en Yola), aangevoerd door Kiek en Corry 

liepen het vuur uit de sloffen. Je kon merken dat ze dit 

vaker gedaan hadden.

Het voorgerecht smaakte verrukkelijk! Een taartje van 

gerookte paling op oudewijvenkoek. Ik zou er zelf nooit 

opgekomen zijn. Misschien is dat wel het verschil tussen 

mannen- en vrouwenkookkunst: Mannen zijn in de keuken 

wat creatiever!
Daarna kregen we pompoensoep met gerookte kip. Erg 

lekker. Het bord was snel leeg. Tussendoor kregen we steeds 

van Magda te horen hoe het eigenlijk heurt. Wist u dat je 

vooraf niet : ”Eet smakelijk”, hoort te zeggen? Dan zeg je 

eigenlijk dat je hoopt dat de ander niet met onsmakelijke 

geluiden eet en zich houdt aan de tafelregels.

Het hoofdgerecht bestond uit twee soorten vlees. Twee 

medaillons van hert en zwijn. Fantastisch mals, lekkere 

saus en bijpassende gerechten. Tijdens het eten daarvan 

viel er even een stilte. Iedereen was aan het genieten.

En als laatste, het dessert. Eigenlijk houd ik niet zo van 

toetjes. Die sla ik altijd over. Maar dit….ik zat werkelijk te 

smullen. Het was ijs met daarin een soort schuim verwerkt. 

Echt lekker! 
Dit was een superavond. Voor herhaling vatbaar. Echt een 

leuke dorpsactiviteit. Misschien volgende keer een paar 

andere koks? Alhoewel deze heren het zo goed gedaan 

hebben dat ze wat mij betreft het de volgende keer weer 

mogen doen. Ik ben echt jaloers op de vrouwen van Piet, Eg, 

Henny, Jaap en Herman, onze dorpskoks.

Anita Wolvers
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Knollendammer kookclubs
Elk jaar is het een groot kinderfeest, de drie dagen durende Westzaanse Hutten- 
bouw. Vanaf de maand april begint een kleine groep vrijwilligers met de voor- 
bereidingen: sponsors en fondsen benaderen, vrijwilligers voor de week zelf  
werven, een thema bedenken, aankondigingen naar de scholen sturen. Vlak 
voor de zomervakantie is het moment van inschrijven. Een lange wachtrij is voor  
niemand een probleem, het hoort bij de voorpret. Het bewijs van inschrijving, een 
vrolijk bedrukt T-shirt, mag gedragen worden in de vakantie. 

Een vaartochtje naar molen De Prins
Samen een hut bouwen, van pallets en ander afvalhout, is de hoofdactiviteit van 
het Westzaanse kinderevenement. Maar er is meer te beleven. Tijdens de editie 
2012 konden de kinderen een vaartochtje maken naar molen De Prins. Onder  
leiding van een gids konden zij van alles leren over hoe een molen werkt.  
Oudhollandse spelletjes en een kinderrommelmarkt waren ook dit keer een groot 
succes. Een heel legertje vrijwilligers, ouders, verzorgers en vrienden zorgt elk 
jaar dat alles goed verloopt. 

De beroemde Zaanse Schans had er voor drie dagen een geduchte concurrent bij. In het naburige  
Westzaan bouwden 160 kinderen aan hun eigen Westsaense schans. Overnachten was gratis.

Slapen in een zelfgebouwde hut   

WESTZA AN

Wat: Huttendorp

Waar: Westzaan (gemeente Zaanstad)

Inwoners: 3.615 

Informatie: www.dorpshuis-westzaan.nl

Een veiling en een barbecue voor 
het goede doel 
Aan het eind van de drie bouwdagen waren er vier-
entwintig mooie hutten verrezen, compleet versierd 
met Zaanse geveltjes, molentjes, en noem maar op.  
De ‘burgemeester’ van de Zaanse Schans reikte een 
prijs uit voor de origineelste hut. ’s Avonds werd het 
gezellig op de rommelmarkt en de veiling. En dan was 
er ook nog een barbecue, een sponsoractie voor de 
Westzaanse Stichting Andersom Denken. Na een 
inspectie door de brandweer kon het spannendste 
onderdeel van de week beginnen: slapen in een zelf-
gebouwde Westsaense hut. Op donderdagochtend 
werden deze fantastische drie dagen afgesloten met 
een ontbijt. En het opruimen? Geen probleem. In 
Westzaan steekt iedereen de handen uit de mouwen. 
Wel zo gezellig en goed voor het saamhorigheids-
gevoel. 

 

       Zaansche Nieuwsbode                 Nieuwsblad van de Westzaanse Huttenbouw                      nummer 1  27 augustus 2012 Het is weer zo ver, de Westzaanse Huttenbouw is weer van start gegaan. Dit jaar timmeren er weer zo’n 170 kinderen om zo’n mooi mogelijke  hut te maken. Ook de weergoden zijn ons gunstig gezind.            BELANGRIJKE MEDEDELING: Het is verboden voor de kinderen om het huttenbouwterrein te betreden met slippers, waterschoenen, crocs of  sandalen. Dit in verband met veiligheid. Alleen dichte schoenen of laarzen zijn toegestaan. 

 

   Men kan niet wachten tot het terrein open gaat. 

 
              De hutten vliegen de grond uit. 

         WIST U DAT… - De Zaanse Schans diverse oude voorwerpen ter beschikking heeft gesteld. Ze liggen uitgestald op een tafel in de hal bij de bar. 
- Jamie dit jaar voor de 15de keer meedoet. - Joke al moe is zonder te hebben getimmerd. 
- We fantastisch weer hebben. - We in geval van regen een film draaien in de grote zaal. 

                   Grote drukte bij de EHBO 

                         Werk in uitvoering. 
Let op! Het programma voor woensdag is veranderd. Ook deze dag dienen de kinderen zelf hun lunch mee te nemen. De middag eindigt om 14.00 uur! Vanaf 18.00 zijn ouders, kinderen, opa’s, oma’s ooms, tantes, buren van harte welkom voor de                 

BARBECUE. Nadere info volgt. 
Help de HuttenbouwHelp de HuttenbouwHelp de HuttenbouwHelp de HuttenbouwHelp de Huttenbouw

Vrijwilligers gezocht!
Al jaren is de Huttenbouw Westzaan een begrip.  

Een enthousiast team vrijwilligers zorgt ieder jaar weer voor  

een leuke week, maar dat kunnen we alleen blijven doen met  

de hulp van nieuwe vrijwilligers: timmerlieden (opa, oma, 

buurman, oom, het maakt niet uit), knutselouders, catering, 

EHBO-mensen, organisatoren, enz. 

Hebt u tijd en zin om ons te helpen, meldt u dan aan bij  

dorpshuis ‘De Kwaker’, telefoon 075 - 631 03 52 of 

dorpshuisdekwaker@upcmail.nl

Iedereen is welkom, want zonder hulp, geen Huttenbouw.
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Sinds 2005 komen elke week zeventien senioren uit Wijk aan Zee bij elkaar in Café 
de Zon. Allemaal zestigplussers. Elke keer is iemand anders aan de beurt om te 
vertellen over een zelf gekozen onderwerp. Het begon niet met praten, maar met 
luisteren. Luisteren naar een stukje uit het levensverhaal van een ander. Iedereen 
kreeg in de eerste serie bijeenkomsten één middag de kans om iets over zichzelf  
te vertellen. Op de andere middagen kon je hooguit een verduidelijkende vraag 
stellen, maar verder: geen onderbrekingen, luisteren en nog eens luisteren. Dat 
bleek minder moeilijk dan tevoren gedacht, iedereen was als vanzelf stil, geboeid 
door het verhaal van ‘zomaar’ een dorpsgenoot. 

Seniorenkring Wijk aan Zee zet een nieuwe stap in het doorgeven van ervaring en kennis. In 2012 is 
begonnen met de opnames van een tiendelige documentaire ‘Dorpsgenoten’. Luisteren naar verhalen 
over het gewone leven blijkt inspirerend, voor oud én jong.

Een verhaal krijgt waarde als er wordt geluisterd 

WIJK A AN ZEE

Wat: Documentaire Dorpsgenoten

Waar: Wijk aan zee (gemeente Beverwijk)

Inwoners: 2.200 

Informatie: http://www.youtube.com/watch?v=Yrh6ME9pPko (aflevering 1 van ‘Dorpsgenoten’) 

Ervaringskennis van ouderen 
Waar ben je opgegroeid? Wat waren je ervaringen 
op school? Hoe ging je om met je ouders en de grote 
veranderingen in werk, kerk, politiek en techniek? 
De senioren vertellen en luisteren niet alleen naar  
elkaar. Zij delen ook hun kennis en verhalen, met jong 
en oud, dichtbij en ver weg. Ervaringen over Estland 
en Oostenrijk bijvoorbeeld, waar tien leden naar toe 
gingen. Of via de krant: de seniorenkring mocht in 
2008 twee pagina’s van het Noordhollands Dagblad 
vullen. Een andere keer werden ervaringen met het 
grote staalbedrijf Hoogovens (het huidige Tata Steel) 
te boek gesteld. De seniorenkring deed mee aan 
een internationaal onderzoek over de kwaliteit van 
de ouderenzorg in Europa. En ieder jaar bezoekt de  
seniorenkring de MBO-zorgopleiding van regio 
IJmond. Jongeren blijken oprecht geïnteresseerd. 

Seniorenkring Wijk aan Zee is een begrip
Na zeven jaar vertellen krijgt de boodschap van  
seniorenkring Wijk aan Zee een steeds breder gehoor: 
de levenservaring van ouderen doet ertoe. Professio-
neel cineast Jan van der Land, daarbij geholpen door 
vele vrijwilligers, maakt het straks mogelijk: luisteren 
naar tien senioren via de film Dorpsgenoten.
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EEN LEVEN LANG VERANDEREN
- Europese ouderen over verandering -

EEN LEVEN LANG VERANDEREN

- Europese ouderen over verandering -

Uitgave van Cultureel Dorp van Europa
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Neem de popband Dirty Girl.  Het is niet wat u denkt. 
Geen band van stoute meisjes. De muzikanten zijn  
allen van het mannelijk geslacht. Niedorper meisjes 
én jongens komen graag naar de muzieklessen die 
door de bandleden worden verzorgd. In 2012 deden 
zeven jonge muzikanten in de rol van docent mee aan 
het project Studio WJN Kids: gratis les in popmuziek 
voor honderd kinderen van acht tot veertien jaar. 

Kleedkamer in voetbalcomplex verbouwd
In 2008 begon het allemaal met het plan Studio WJN. 
De bedenkers wilden een compleet ingerichte repe-
titieruimte door en voor jongeren realiseren. Samen  
met een professionele jongerenwerker slaagde  
initiatiefnemer Marja Beers van Muziekvereniging De 
Toekomst erin om geld en andere steun in te zamelen. 
Geld bedoeld voor de aankoop van bouwmaterialen, 
muziekinstrumenten, speakers en versterkers. Jon-
geren verbouwden zelf een kleedkamer in een voor-
malig voetbalcomplex tot oefenruimte. Het leverde 
deze muzikale bouwvakkers een Award op, uitgereikt 
door Jeugdraad Niedorp. Dat smaakte naar meer.  
Muziekworkshops geven was een volgende stap. 
In 2011 volgde Studio WJN on Tour: een tweede  
repetitieruimte werd ingericht, een zanginstallatie 
aangeschaft en een opnamestudio gebouwd. De 
cd Niedorps Peil, met bijdrages van meer dan hon-
derd Niedorper muzikanten was in een mum van tijd  
uitverkocht.

Jongeren die met hun muziekbandje wilden oefenen konden nergens terecht. Totdat vereniging De Toekomst  
en werkgroep Jongeren Niedorp de Studio WJN bedachten. Jonge muzikanten maken gratis gebruik van 
oefenruimtes en geven les in popmuziek aan honderd kinderen. 

Muziek voor jongeren, door jongeren 

WINKEL

Wat: Oefenruimtes en muziekles voor de jeugd

Waar: Winkel (gemeente Hollands Kroon)

Inwoners: 3.000 

Informatie: www.studiowjn.webklik.nl

Muziekles laagdrempelig en goedkoop
Eind 2012 is Winkel uitgegroeid tot een muzikaal mekka voor kinderen en jongeren.  
Acht jongerenbands maken op vaste tijden gebruik van de oefenruimtes. Ande-
ren doen dit zo nu en dan. Een groeiende groep jongeren volgt een opleiding in  
muziek, geluidstechniek, film of leren een website bouwen. Acht jongeren ge-
ven nu les aan circa vijftig jongeren per jaar. Wekelijks komen er aanvragen van  
nieuwe leerlingen binnen. Ieder volgend project van Studio WJN is ook een  
oefening in het helder formuleren van je plan en het aanvragen van geld en andere  
steun. Muziekles voor jongeren, door jongeren is het motto, zo laagdrempelig  
en goedkoop mogelijk.
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Een inwoner van ’t Zand wordt Zandtemmer genoemd.  
En heel veel Zandtemmers doen mee aan de meer dan 
veertig verenigingen en dorpsinitiatieven, allemaal 
vrijwilligerswerk. Op ruim 2.300 inwoners is dat een 
indrukwekkende prestatie. 

Sport, muziek en nog veel meer
Jaarlijks wordt er een twintigtal sportieve evenemen-
ten georganiseerd, van biljart, harddraverij en zumba 
tot tennis, spinning en een heuse sportvierdaagse. 
Ook muziekliefhebbers komen aan hun trekken.  
Zo zijn er maar liefst vijf koren; en voor een steviger 
geluid is er het jaarlijkse Zandstock. Toneel, carna-
val, Koninginnedag, een hertenkamp, timmerdorp en  
Zonnebloem… je kunt het zo gek niet bedenken of  
’t Zand heeft het. Nieuwe activiteiten zijn altijd  
welkom. 

Een dorp kan niet zonder vrijwilligerswerk. In ’t Zand hebben ze daar iets op gevonden. Met een Bonte avond, 
een Dorpsveiling, een Verenigingsmarkt en de Verkiezing van Zandtemmer van het jaar wordt het totale 
vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet. 

Vrijwilligerswerk zit Zandtemmers in het bloed

’T ZAND

Wat: Stimulering vrijwilligerswerk

Waar: ’t Zand (gemeente Schagen)

Inwoners: 2.370

Informatie: www.tzand.info

Op Bonte avond en Dorpsveiling geld verdienen
De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten (SSDA) is een drijvende kracht voor 
het levend houden van het totale vrijwilligerswerk. Zij organiseert elke twee jaar 
de Bonte avond. Met het opvoeren van een sketch of gedicht of het zingen van 
een lied kunnen verenigingen geld voor de clubkas binnenhalen. De winnaars van 
de avond verdienen een nog groter bedrag. Het andere jaar organiseert de SSDA 
een dorpsveiling, daarbij ondersteund door maximaal vier verenigingen. De leden  
gaan de deuren langs en halen artikelen en diensten op die geveild worden.  
De opbrengst komt ten goede aan die verenigingen die aan de organisatie van de 
veiling hebben meegeholpen. 

Zandtemmer van het jaar
In 2011 werd de eerste verenigingsmarkt 
gehouden: in de sporthal gaven vijfen- 
veertig verenigingen acte de presence 
en via demonstraties op de speelvloer 
kon iedereen meegenieten van het 
grote aanbod aan sport, cultuur en ont-
spanning die ’t Zand te bieden heeft en 
waarvoor er altijd vraag is naar vrijwilli-
gers. En een keer per jaar wordt de Zandtemmer van het jaar aangewezen, iemand 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. Die metalen zand-
emmer met inscriptie, ja, die wil iedereen wel mee naar huis.




