
Zwanenburg
Daar hebben we de eerste jaren gewoond. Mijn 
vrouw komt daar vandaan. De oudste is er gebo-
ren. Het huis werd te klein, we zagen dit en hebben 
binnen tien minuten besloten het te kopen. Allebei 
zouden we daar wel naartoe terug willen, omdat 
allebei onze vriendengroepen daar wonen. Haar 
vriendinnen hebben kinderen in dezelfde leeftijd. 
Ze rijdt soms wel drie keer per week die kant op. Ik 
ga daar op vrijdagavond met vrienden een beetje 
slap te ouwehoeren en ben dan om een uurtje of 
elf weer thuis. Ik neem dan geen drankie, geen 
dingetje, niks. Je denkt als je ouder wordt toch wat 
meer na. Tot ik kinderen had nam ik dat niet zo 
nauw. Haha! Maar ik heb mijn werk en mijn rijbe-
wijs hard nodig.

Saskia Stoof 
Mijn moeder. Tot mijn negende woonden we op 
Klein Engeland. Zij kreeg toen een relatie met Wim 
Kaatee en we verhuisden naar Osdorp. Voor mij 
was dat heel moeilijk, omdat ik tot dan altijd met 
haar samen was geweest. En hier had ik mijn vrien-
den. In de puberteit heb ik heel 
wat botsingen met Wim gehad. Ik 
was niet de makkelijkste. Nu gaat 
dat allemaal goed en kom ik graag 
bij hen. Veel mensen kennen mijn 
oma Zwaantje Stoof van de Veld-
weg nog wel. Ze is 90 en woont in Wormer. Als ze 
bij ons gegeten heeft zegt ze: ‘Zo. Het is voor de 
komende twee weken wel weer genoeg geweest, 
want ik ben helemaal kapot.’

René van Laarhoven
Mijn vader. Ik lijk zowel qua uiterlijk als qua karakter 
heel erg op hem. Toen mijn moeder zwanger van 
hem was had hij al een ander. Ik heb hem dus nooit 
thuis als ‘mijn vader’ meegemaakt. Als sergeant-
majoor bij defensie was hij veel van huis. Als hij 
thuis was haalde hij me op. Later werkte hij bij de 
Bijzondere Bijstandseenheid. Een heel stoere vent, 
ja. Voor mij is hij meer een goede vriend dan een 
vader.

Barbara
We gaan al elf jaar met elkaar. Toen wij acht jaar 
geleden trouwden zei ik tegen allebei mijn ouders: 
‘Ik ga iets doen wat jullie niet gedaan hebben, 
namelijk bij elkaar blijven.’ Tot nu toe lukt dat nog 
aardig. Haar ouders en opa en oma zijn ook nog 
altijd bij elkaar. We zijn aan elkaar gewaagd. Af en 
toe is er best wel eens ruzie. Zodra de kinderen op 
bed liggen zeg je wat je ergens van vindt en gaan 

we weer verder. We vinden dat je je eigen leven 
moet blijven leiden. Maar in het weekend is er echt 
een hele dag voor het gezin. Samen kom je er wel 
uit. (Zachtjes:) Ik ben nog steeds heel verliefd op 
haar. 

Hoveniersopleiding
Ik ben in Haarlem naar het vmbo gegaan en koos 
voor tuin- en landbouw. Na de mbo-hoveniersop-
leiding in Alkmaar heb ik een jaar gewerkt. Daar 
was ik op mijn negentiende helemaal klaar mee. Ik 
ging veel naar Ajax, zat met zijn allen in de kroeg 
en het was lang leve de lol. Opeens wilde ik dat niet 
meer. Toen heb ik bij defensie gesolliciteerd, bij 
het korps mariniers in Rotterdam. Geen gezeik en 
gewoon gaan. Ik wilde denk ik mijn vader laten zien 
dat ik dat ook kon. 

Korps mariniers
Van de 500 sollicitanten worden er maar twintig 
aangenomen. Ik ging ervoor. Ik had daarvoor al veel 
in de sportschool getraind. De laatste medische 
keuring kwam ik niet door, omdat ik een S-bocht 

in mijn rug zou hebben. Tijdens de 
psychologische keuring was ik bin-
nen vijf minuten al klaar en mocht 
ik de medische keuring overdoen. 
Moest ik anderhalf uur op een loop-
band lopen met 45 kg bepakking 

op mijn rug. Tralala, niks aan de hand. De snelheid 
werd opgevoerd en na een uur was het wel goed. 
De opleiding begon met je kop kaalscheren, je 
werd ingedeeld en binnen enkele minuten renden 
we over het veld. Je wordt zogezegd helemaal uit 
elkaar getrokken en je leert heel veel. Als je denkt 
dat je niet meer kunt, dan kun je altijd nog verder. 
Je leert ook samen te werken en zelfredzaam te 
zijn, te overleven in moeilijke situaties. 

Combat Life Saver 
Daarna ging in naar de operationele kazerne in 
Doorn en werd opgeleid tot Combat Life Saver. 
Naast je gevechtsfunctie moet je levensreddende 
hulp kunnen bieden aan gewonden binnen je 
groepje. Schotwonden, amputaties, noem maar 
op. Na de koud-weer, berg en jungle training zou 
ik aan de korporaalsopleiding beginnen, maar drie 
maanden voordat mijn oudste dochter werd gebo-
ren werd ik bij die orkaan op Sint-Maarten ingezet 
en kon ik niet weg. Terug in Nederland wilde ik zes 
weken voor de bevalling niet langer meer weken 
van huis zijn. Dat was in 2018. Op woensdag gin-
gen we het veld uit, ben ik gaan douchen en in de 
auto heb ik mijn neef Youri Rutte gebeld. Ik mocht 

de volgende dag langskomen. Daarin verschil ik 
dus met mijn vader. Bij hem ging die baan voor 
alles. Qua werk zijn er niet veel mensen die kunnen 
wat hij doet, maar qua vrouwen en kinderen vind 
ik hem maar een mietje. Ik duik niet weg voor de 
gevoelige kant. Kijk, mijn moeders familie en ook 
bij de Kaatee’s zijn niet van ‘defensie’. Die zijn er 
allemaal voor en met elkaar. Dus dat heb ik geluk-
kig ook goed meegekregen. 

Rutte Groep
Ik ben daar begonnen als voorman, moest opnieuw 
naar school en kreeg langzaamaan projecten toe-
gewezen. Ik zit nu in mijn laatste jaar voor uitvoer-
der. Ik heb de laatste negen maanden een groot 
industrieterrein gedraaid, d.w.z. alles eruit, pvc-pij-
pen voor de kolkjes aansluiten, banden zetten op 
specie, het hele bestek lezen, uitzetten en zorgen 
dat de stratenmakers aan de gang kunnen. Ik werk 
zowel met mijn hoofd als met mijn handen. Ik kan 
ook op shovels rijden. Ach, men leert.
Ik ben van ‘Hoe moet het? Doe eens voor. Ah joh, 
dat kan ik beter. Ga effe aan de kant.’ Haha! Negen 
van de tien keer lukt het en als het niet gaat moet je 
dat netjes toegeven. En vragen hoe het wel moet. 
Ik probeer die jongens erbij te betrekken en merk 
dat ik steeds meer leidinggevende aan het worden 
ben. Mijn bazen zijn wel tevreden met me, ja. Ik wil 
hier graag mee door. En ook leren hoe je bijvoor-
beeld kademuren moet herstellen. 
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Mike Stoof (30) woont sinds twee jaar met zijn vrouw Barbara (26) en hun dochters Hilde  
(bijna 3) en Lovis (bijna 1) op Zuideinde 65. 

IN DE SCHIJNWERPER
Mike Stoof: ‘Hoe moet dat? Doe eens voor’

‘Ik kan 
levensreddend 
hulpverlenen’
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Nieuwjaarsrolletjes of kniepertjes
Oud en nieuwgerecht
20 kniepertjes

Wat hebben we nodig?
• 1250 gram tarwebloem
• 125 gram lichte basterdsuiker
• 12 gram vanillesuiker
• 2 gram gemalen anijs
• ½ ei
• 75 gram zachte boter
• 250 ml water
• beetje zonnebloemolie om het ijzer in te vetten
• Je hebt hiervoor wel een oublie-ijzer of wafelijzer

nodig

Bereiding:
Doe de bloem, vanillesuiker, anijs en basterdsuiker 
in een kom en roer dit om met mixer of garde. Voeg 
het ei, de boter en het water toe en roer dit tot een 
glad dik beslag. Vet het oublie-ijzer voor het bakken 
licht in met zonnebloemolie. Verwarm het oublie-
ijzer voor. Neem een sauslepel met beslag en giet 
dit in het midden van de wafelplaat. Doe het ijzer 
direct dicht. Het is in ongeveer 55 seconden klaar. 
Je kan de wafels plat of opgerold serveren. Als je 
een plat wafeltje wilt, haal je dat met een vork uit 
het ijzer en leg je het plat op een taartrooster om af 
te koelen. Als je een rolletje wilt maken (wat natuur-
lijk origineler en veel leuker is) neem je de steel van 
een pollepel en leg je deze op de wafel als die nog 
op het ijzer ligt. Dan rol je de wafel om de steel met 
behulp van een vork. Met de vork vouw je het eer-
ste stukje wafel om het stokje heen en vervolgens 
rol je het op. Doe dit snel, de wafels worden snel 
hard. Zodra de buitenkant hard is, kun je het stokje 
eruit halen. Leg de rolletjes op een taartrooster om 
af te koelen en hard te worden. Wil je het extra fees-
telijk maken, dan vul je de rolletjes, als ze geheel 
afgekoeld zijn, met slagroom. Heerlijk!

De feestdagen zijn weer in zicht! Altijd een super gezellige tijd met familie en vrienden. Dit jaar echter 
met nogal wat restricties, helaas. Het worden nu wel een héél knusse Kerst en Oud en Nieuw. Met alleen 
de kinderen of een paar familieleden of vrienden. We moeten keuzes maken. Gelukkig heb je in decem-
ber meerdere feestelijke dagen om gezellig door te brengen met jouw geliefden. 

Weetje:
Wij aten dit vroeger altijd met Oud en Nieuw en 
natuurlijk op nieuwjaarsdag. Ze gingen in een 
trommel om ze zolang mogelijk knapperig te hou-
den. Mijn moeder had zo’n ouderwets groot zwaar 
gietijzeren wafelijzer dat je op het vuur verwarmde. 
Je had wel wat spierballen nodig! Het rook altijd 
heerlijk. Er zijn verschillende benamingen voor. Zo 
heeft elke streek zijn eigen knijpertje, kniepkous-
kes, rollechies of fluitjes. Ik ken ze als kniepertjes. 
Plat schijnen ze symbool te staan voor het oude 
jaar dat zich ontvouwen heeft. In het nieuwe jaar 
worden ze geserveerd als rolletjes als symbool voor 
het nieuwe jaar, dat zich nog moet ontrollen. Mooie 
gedachte!

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

> Vervolg van pagina 9

Wat vind je belangrijk in het leven?
Genieten. Mijn gezinnetje staat op nummer een. 
Wat we in de toekomst ook zullen doen, als wij 
maar bij elkaar zijn. We hebben het goed. Een paar 
keer per jaar gaan we op vakantie en als de kinde-
ren iets nodig hebben dan kan ik dat kopen. We 

werken er hard voor, mijn vrouw werkt vier dagen 
per week, maar we kunnen er ook goed door ont-
spannen. Ik kan niet goed stilzitten. De hele tuin, 
het hek, het verandaatje, alles heb ik zelf gedaan. 
Ik ben dol op barbecueën; ik kan dat het hele jaar 
door doen. Het buurtje hier is ook top.

Marijke van der Pol Geen sintavondje
en kerstdiner 
Wat hadden wij als activiteitencommissie het 
graag anders gezien in de maand december. 
Toch hebben wij het voor de mensen, al is het 
een schrale troost, gezellig gemaakt met een 
kerstboom in de grote zaal en in de hallen, en 
hebben we zoals beloofd alles mooi versierd.
Er is nog een tijdje gedacht om de Sint langs 
de deuren te laten gaan met iets lekkers. Maar 
Sint met een mondkapje op, dat konden we 
de beste man toch echt niet aandoen met zijn 
mooie baard! Ook moesten we zuinig zijn op 
deze oude man, want hij zit toch ook in de 
risicogroep qua leeftijd. De dinsdagmiddag-
groep had besloten, met goedkeuring van 
het bestuur, om de trouwe bezoekers van de 
activiteiten te trakteren op iets lekkers. Zij zijn 
tenslotte de mensen die deze middagen draai-
ende wisten te houden.
Om het toch een beetje spannend te maken, 
was er ook een kleine loterij voor deze groep 
mensen. Ze moesten hun huisnummer in de 
brievenbus doen en daar werden drie hoofd-
prijzen uit getrokken. 
Hartelijk dank aan visboer Buijs en Coop West-
zaan voor het sponsoren. En banketbakker Bas 
voor de korting op het lekkers.

Trakteren
De bewonerscommissie gaat zo rond de feest-
dagen alle bewoners trakteren op iets lekkers. 
Hoe leuk is dit. Zij hadden ook een oproep op 
de site ‘Je bent een Westzaner als…’ gedaan of 
de kleuters een mooie tekening wilde maken 
voor de bewoners. Deze oproep was een suc-
ces en alle tekeningen blijven hangen tot janu-
ari.

Kerstboom
De gemeente Zaanstad heeft bij de hoofdin-
gang een kerstboom geplaatst, waar de bewo-
ners heel blij mee zijn. Hoe gezellig is het om 
ook buiten een echte kerstboom te hebben, 
compleet met verlichting! De gemeente heeft 
overigens bij alle verpleeghuizen en senio-
rencomplexen een boom neergezet in ver-
band met het streven om Zaanstad groener te 
maken.
Het bestuur en de activiteitencommissie wen-
sen u een mooi en coronavrij 2021 en hopen 
dat er in het nieuwe jaar in de grote zaal weer 
volop gezelligheid kan plaatsvinden.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz




