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Zaterdag 5 mei
Bevrijdings Bannetocht start 
vanaf 9:00 uur in het dorps-
huis Neck.

Zondag 6 mei is de stekken-
markt op het erf van de fami-
lie Van Wanrooij, Noorderweg 
90. De markt is van 11.00 tot 
14.00 uur.

Stekkenmarkt

Penningmeester Wijde Wormer 
Journaal slaapt slecht
Als onze penningmeester on-
rustig slaapt, maakt hij zich 
zorgen. Geldzorgen wel te ver-
staan, want dat is nu eenmaal 
zijn belangrijkste taak: zorgen 
voor voldoende middelen om 
het WWJ in de lucht te hou-
den. Dat gaat hem over het al-
gemeen wel goed af, maar hij 
heeft de laatste jaren de wind 
een beetje tegen gehad. Door-
dat een aantal adverteerders 
afhaakte, lopen de inkomsten 
terug. Het gevolg is dat er 
maandelijks een klein tekort 
ontstaat. Een situatie die de 
penningmeester al snel grijze 
haren bezorgt, omdat dan de 
bodem van de geldkist in zicht 
dreigt te komen. Ook voor 
ons is dat geen prettig voor-
uitzicht, want dat zou kunnen 
betekenen dat we de drukker 
niet meer kunnen betalen en 

dan is het over. Geen WWJ 
meer op de mat. Je moet er 
niet aan denken. 
Gelukkig hoeft dat ook nog 
niet. We hebben een kleine 
900 adressen waar onze vrij-
willigers elke maand het WWJ 
bezorgen. Stel nou dat van elk 
adres een financiële bijdrage 
zou komen van € 5,-, dan kan 
het WWJ weer jaren vooruit 
en kan de penningmeester 
weer bijkomen van de schrik. 
We krijgen dan even wat ruim-
te om nieuwe adverteerders 
te werven, zodat we ook op 
langere termijn voldoende fi-
nanciële basis krijgen. Uw bij-
drage is welkom op NL42 INGB 
000 361 09 62 ten name van 
St. Wijde Wormer Journaal. 
Wij houden u op de hoogte 
van de tussenstanden.

Koningsdag zonnig met 
heel klein buitje

Voor de vijfde keer vierde Wil-
lem Alexander als koning zijn 
verjaardag. Zijn 51ste wel te 
verstaan. In de Wijdewormer 
werd dat zoals altijd gevierd 
met de traditionele vrijmarkt 
vanaf 12.00 uur en daarna de 
spelletjesronde, beide geor-
ganiseerd door het Oranjeco-
mité. De markt was verspreid 
over twee gedeelten. Een deel 
had zich genesteld op het trot-

toir voor het dorpshuis, terwijl 
een groter aantal marktlieden 
post had gevat langs het paral-
lelweggetje. Het is wel jammer 
dat we niet echt een markt-
plein hebben waarop alles bij 
elkaar kan komen: kraampjes 
en publiek. Als daarvoor het 
parkeerpleintje Vervvoor het 
dorpshuis zou worden leeg 

Vervolg, zie pagina 6
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Vaste rubrieken

Westknollendam 121 a
1525 PT Westknollendam
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 16.00 uur. 
Zaterdag (1 april - 31 okt.)
8.00 tot 14.00 uur  
Zaterdag vanaf 1 november:
9.00 - 12.00 uur

Purmerend Molletjesveer
Van IJsendijkstraat 186,
tel.nr. 452 452
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag: 
van 7.30 tot 12.00 uur
 (maandag vanaf 9.00) en 
van 12.30 tot 15.45 uur.
Zaterdag 
van 9.00 tot 14.30 uur.

Milieustraten

Volgende WWJ
zaterdag 2 junil
Kopij uiterlijk op:
woensdag 24 mei
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 29 mei
Plastic: 
dinsdag 15 mei
Groen: 
dinsdag 8 en 22 mei
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
26 mei
28 juli
29 september
24 november 

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
15 mei

Grof vuil
Grof vuil kan worden afge-
geven bij een van de beide  
milieustraten, hetzij Purme-
rend, hetzij Molletjesveer 
in Westknollendam. Het 

kan ook worden opgehaald. 
Daarvoor moet een afspraak 
worden gemaakt met HVC. 
Dat kan telefonisch: 0800 
0700 of via de website: www.
hvcgroep.nl. Op deze websi-
te kan ook de afvalkalender 
worden geraadpleegd.

Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen 
van 9:00 tot 17:00 uur
4 mei
1 juni

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 

Informatie over de AED-cursus: 
Edwin Kroezen (Coördinator AED)

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539

Overzicht AED’s

Fa. Beets, Oosterdwarsweg 1
Dorpshuis, Wijdewormerpl. 3
DZS-kantine, Leeghwaterstr. 
G. van Gelder & Bea Pothoff 

Oosterdwarsweg 6
Golfclub-kantine, Zuiderwg 68
Wen de Jong, Noorderwg 92b 
Karwei, Neckerstraat 14
Niek Konijn bv, Noorderwg 85
Dirk Kwantes, Noorderweg 
132 
Fa. Laan, Zuiderweg 57
De Neckslag, Neckerstraat 133
Tennis-kantine, Tjadenwg 63a

Hier hangt een AED:

Overzicht Buurtpreventie WhatsApp groepen

Naam: Zuiderweg Let Op
Gebied: Gehele Zuiderweg
Omvang: 72 deelnemers
Beheerder: Irma van der 
Stouwe
Contact: irmahoeve@gmail.
com
Naam: 
Gebied: Noorderweg tot aan 
grens Neck
Omvang: 83 deelnemers
Beheerder: Rolf van Wan-
rooy
Contact: 06 54940194 
Naam: Neck-Noord
Gebied: De Grootweg, Tja-
denweg, Hallerweg en Veer-
manweg

Omvang: 51
Beheerder Elly Visser
Contact: 06-2330 6432
Naam: Klaverblad
Gebied: Nieuwbouw dorps-
kern plus Noorderweg bin-
nen Neck
Omvang:
Beheerder:
Contact:
Naam: Natneckers
Gebied: Wildschutweg, P. 
Slootenweg, Raadhuisstraat 
en Leeghwaterstraat
Omvang:
Beheerder:
Contact:
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Het Wijde Wormer Journaal 
is een uitgave van Stichting 
Wijde Wormer Journaal.

Volg ons op 
Facebook:
Wijde Wormer 
Journaal

Redactie:
Siem van den Brom
Arie Bierhaalder 
Dick Hartog
Gert Oskam
Hans van Weely
Irma v.d. Stouwe-Kosters
Jill Geenen 
Lucas van de Weijer (jeugd) 
Mark van de Weijer
Peter Nellen
René Provoost

Redactieadres:
Wildschutweg 17
1456 AD Wijdewormer
0299 420663
redactie@
wijdewormerjournaal.nl 

Advertenties:
Ben Zandvliet
tel. 0299 428364
advertenties@
wijdewormerjournaal.nl

Voorzitter: 
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

Secretaris: 
Evelien Kikkert
tel. 0299 431197
e_morlang@hotmail.coml
 
Penningmeester: 
Michel Groot
tel. 0299 428211
penn@
wijdewormerjournaal.nl
Bankrekening 
NL42INGB0003610962 t.n.v.
St. Wijde Wormer Journaal

Druk en realisatie: 
Le Detail Uitgevers, 
Zaandam
Auteursrechten voorbehouden

Voorstellen nieuwe leden Contact Commissie

In het vorige WWJ werden niet 
alle namen van de nieuwe le-
den van de CC (Contact Com-
missie) vermeld. Bovendien 
werd verzuimd de namen on-
der de foto te zetten. Bij deze 
dus alsnog. Op de foto staan 
van links naar rechts: Ilonka 
Luykx, Evert Stam, Marjolein 
Broekhuizen, Jan Tabak en 
Gerda Laan. De nieuwe leden 
hebben zich die avond voor-
gesteld aan de aanwezigen, 
maar we hebben ze gevraagd 
om dit nog een keer te doen 
voor het WWJ.
We willen eerst nogmaals de 
familie Engels noemen die 
haar uiterste best heeft ge-
daan voor het werven van 
nieuwe leden. Fred, die zelf de 
eerste jaren na de oprichting 
in de CC heeft gezeten, wilde 
koste wat het kost voorkomen 
dat de CC zou verdwijnen. 
En gelukkig is zijn missie ge-
slaagd. Dankzij hem zijn twee 
van de drie nieuwe leden toe-
getreden tot de CC. Dat Fred 
mensen over de streep kan 
trekken is nu wel duidelijk, 
want op de CC-vergadering 
van 22 januari deed hij een 
dringend verzoek op Gerda 
Laan om nog een jaar aan te 
blijven om de nieuwe leden te 
ondersteunen. En ook dat is 
gelukt. Hij heeft dit met zoveel 
overtuigingskracht gedaan dat 
ook Ilonka nu nog  een jaar 
blijft.
Nu een nadere kennismaking 
met de nieuwe leden.
Marjolijn Broekhuizen, woont 
op Neck 5 en stelt zich als 
volgt voor: �Ik ben Marjolijn 
Broekhuizen, 43 jaar, geboren 

in Suriname en opgegroeid in 
Rozenburg (Z-H). Tot mijn der-
tigste heb ik in en rond Rot-
terdam gewoond. Met mijn 
man Niels ben ik naar Ensche-
de verhuisd en daar hebben 
wij 7 jaar gewoond. Hier zijn 
onze dochters Noortje en Sil-
ke, geboren. Wij wilden na 7 
jaar toch weer richting de kust 
en het westen. Wij hebben 2 
jaar in Krommenie gewoond. 
Hier is onze zoon Teun ge-
boren. Toen Niels een vaste 
aanstelling kreeg in Purme-
rend gingen wij in en rondom 
Purmerend op zoek naar een 
woning. Zo zijn wij in Neck be-
land. Een mooi landelijk dorp 
vlakbij de stad. Ik ben intensi-
ve care verpleegkundige maar 
niet meer praktiserend. Ik heb 
in Rotterdam de opleiding tot 
verpleegkundige gedaan en 
in Enschede de opleiding tot 
IC-verpleegkundige. De heer 
Engels heeft mij benaderd en 
gaf aan dat de CC opgeheven 
zou worden als er niet vol-
doende leden zouden zijn. Dit 
zou zonde zijn en daarom ben 
ik bereid deel te nemen aan 
deze commissie.� 
Evert Stam woont op de Noor-
derweg 112a en stelt zich kort 
maar krachtig voor: �Ik ben 
Evert Stam, 28 jaar, relatie 
met Isabel, dochter Phileine. 
Melkveehouder en geboren in 
de Wijdewormer.� 
Jan Tabak woont op Neck 7. 
Hij stelt zich als volgt voor: �Ik 
ben Jan Tabak, 59 jaar, gebo-
ren in Amsterdam, 27 jaar in 
Landsmeer gewoond en vanaf 
juni 2016 in de Wijdewormer. 
Ik hou van tuinieren en klus-

sen en dat was ook de reden 
dat wij het huis van mevrouw 
Kaldenbach hebben gekocht 
op Neck 7. Al 34 jaar getrouwd 
met Jolanda, een zoon van 
30 en een dochter van 28 en 
een kleinzoon van 1,5 jaar. Ik 
ben accountmanager bij een 
woninginrichtinggroothan-
del. Fred Engels heeft mij be-
naderd omdat hij de CC niet 
wilde laten verdwijnen. Ik wil 
graag wat betekenen voor de 
Wijdewormer en meepraten 
over alles wat leeft in onze 
kleine gemeenschap.�
Wij bedanken de nieuwe le-
den voor hun bijdrage en wen-
sen ze veel succes, geduld en 
wijsheid.

René Provoost

GroenLinks 
trekt aan de 
touwtjes
GroenLinks kwam als grootste 
partij uit de verkiezingen voor 
de gemeenteraad van Wor-
merland. Als grootste partij 
en grootste winnaar nemen 
zij nu ook het voortouw om 
een nieuw college samen te 
stellen. Hun voorkeur gaat 
ernaar uit om verder te gaan 
in de oude samenstelling, 
dus met VVD, CDA en Partij 
van de Arbeid. Niettemin zal 
het te vormen college er dan 
toch anders uitzien. Elly Fens 
(GroenLinks) en Frans Sael-
man (VVD) zullen geen wet-
houder meer zijn in de nieuwe 
coalitie. Hun plaatsen zullen 
naar alle waarschijnlijkheid 
worden ingenomen door de 
heren Halewijn en Berkhout. 
Intussen is GroenLinks begon-
nen aan een eerste gespreks-
ronde met de drie overige 
partijen. Zij verwachten daar 
nog enkele weken voor nodig 
te hebben. Dit houdt in dat 
wij in het juni-nummer hierop 
zullen terugkomen en dan ook 
de nieuwe coalitie aan u kun-
nen voorstellen.
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ABBRING ZON DESIGN
DE MEEST OOGVERBLINDENDE COLLECTIE 
ZONWERING VAN NEDERLAND

AMBACHT 4  1511 JZ  OOSTZAAN
TELEFOON 075 684988 - FAX 075 6845179

WWW.ABBRINGZONDESIGN.NL

• ZONWERING

•GORDIJNEN

•LAMINAAT

•HORREN

•ROLLUIKEN

•VLOERBEDEKKING

•HOUTEN VLOEREN

•KASTENWANDEN

Effe Anders
eterij

Koemarkt 5
1441 DA  Purmerend

Telefoon: 0299 404696
Fax: 0299 471779

Mobiel: 06 24200896

Keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)

specialist
Piet de Jongh
Peperstraat 24
1441 BJ  Purmerend
Tel.
Fax.

0299-421706
0299-421197

Hans  Buskermolen
Zwarteweg 5
1456 BA  Wijdewormer
06 -53 62 43 26
hbuskermolen@hetnet.nl

BUSKERMOLEN
installatietechniek

Wijdewormer
totale badkamer renovatie
cv ketels Nefit
loodgieterwerk
elektrawerk
groepenkasten
data netwerken
woonhuis ventilatie
riolering
verwarming

Schoehuijs

bedrijfswagens & bandenservice vof

Bolbaken 6
1505 HV  Zaandam
Tel. 075-635 18 72
Fax. 075-670 23 54
www.schoehuijs-bedrijfswagens.nl

Bolbaken 8
1505 HV  Zaandam
Tel. 075-614 32 39
Fax. 075-614 47 91
www.schoehuijs-bandenservice.nl

MB
 

Elektro-&
 
BeveiligingsTechniek 

 
 

     Elektrotechniek 
     Beveiligingstechniek 
     Datanetwerken 
     

Intercomsystemen
 

 

Wildschutweg 33 1456 AD Wijdewormer

 

Tel :0299-473620  Mob

 

:0643090370

 

Mail: mark@mb-elektro.nl

 

 

•  BEHANG
•  HORREN
•  VLOEREN
•  GORDIJNEN
•  KASTENWANDEN
•  RAAMDECORATIE 
•  BUITENZONWERING 

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:
Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 
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“Wij staan hier echt te springen om snel internet”

Interesse of 
vragen?
U kunt ons bereiken via:
info@glasvezel-bwb.nl of 
www.glasvezel-bwb.nl

Zomaar een van de reacties 
die de werkgroep Breedband 
Wormerland Buiten kreeg 
na artikelen in het WWJ, het 
Noord-Hollands Dagblad en 
Aktief.
En dit was echt niet de enige 
roep om snel internet in ons 
buitengebied. Zelfs mensen 
die al relatief snel internet 
hebben, meldden zich aan. Zij 
wonen op adressen die niet 
‘wit’ zijn. Dat wil zeggen dat zij 
al internet hebben dat sneller 
is dan 30 MBits per seconde. 
Daarmee vallen zij niet onder 
de adressen die in aanmer-
king komen voor financiering 
via de garantstelling door de 
provincie. 

Toch is de werkgroep blij met 
hun interesse. De mogelijk-
heid is er namelijk wel om 
‘grijze’ adressen die op de rou-
te liggen, onder voorwaarden 
aan te sluiten. Ook wanneer 
een commerciële aanbieder 
het initiatief zou willen over-
nemen, bestaat de kans dat 
zij in aanmerking komen voor 
een aansluiting.

Stand van zaken
Hoe ver is het initiatief nu 
dan?
Op dit moment (eind april) 
heeft de werkgroep al bijna 
100 aanmeldingen van parti-
culieren en bedrijven die inte-
resse hebben in snel internet. 
Daarmee zijn we halverwege 

het aantal benodigde aanmel-
dingen. Willen we voor de ga-
rantstelling van de provincie in 
aanmerking komen, dan moe-
ten we voor de zomervakantie 
een aantal zaken af hebben. 

Vraagbundeling
Een belangrijke klus is de 
vraagbundeling. Dit houdt in 
dat we moeten weten hoe-
veel adressen geïnteresseerd 
zijn in snel glasvezel. De werk-
groep heeft een flyer laten 
maken die we binnenkort in 
de bus doen bij witte adres-
sen die zich nog niet hebben 
aangemeld. We komen ver-
volgens langs om vragen te 
beantwoorden en te polsen 
of de bewoners en bedrijven 
op deze adressen mee willen 
doen. Deze flyer is binnenkort 

op onze website te vinden.
Wanneer u zich aanmeldt, 
betekent dat overigens alleen 
dat u aangeeft dat u interes-
se heeft. Tekenen doet u pas 
wanneer er definitieve offer-
tes van aanbieders van inter-
net, tv en telefoon liggen. Met 
hen sluit u een contract af, 
niet met de werkgroep.
Doet u ook mee? Laat het ons 
weten, dan maken we er sa-
men een succes van.

Mark van de Weijer

Breicafé pleit voor 
duurzaamheid
In het dagblad Trouw stond onlangs op de 
pagina Duurzaamheid en Natuur een artikel 
over de duurzaamheid in de modewereld. Een 
duurzame modewereld begint in onze eigen 
kast, maar door de lage prijzen wordt er te 
veel gekocht en te gemakkelijk afgedankt. “Er 
is bij consumenten geen respect meer voor de 
waarde van een kledingstuk”, zegt Roosmarie 
Ruigrok, expert op het gebied van duurzame 
mode.
“We dragen shirtjes waar wel vierhonderd han-
den aan hebben gewerkt soms maar één keer. 
Tegenwoordig kopen we liever een telefoon 
van vierhonderd euro, dat heeft gevolgen voor 
het kledingbudget.”
Maar hoe houdbaar is dat? De mode-industrie 
is, na olie, de meest vervuilende industrie ter 
wereld en de vraag naar kleding neemt alleen 
maar toe. Zonder maatregelen leidt dit tot 
enorme stijging van de CO2-uitstoot en scha-
de aan het milieu. Veranderingen moeten we 
niet verwachten van de grote modemerken 
die goed verdienen, maar van de kleinere mo-
deondernemers. Zoals The Knitwit Stable in 
Baambrugge. Hier komt de wol van de eigen 
kudde en is het hele productiebeleid gericht op 
duurzaamheid. Dat kost geld, dus geen goed-
kope truitjes voor de wegwerp, maar kleding 
waar je lang plezier van beleeft. Wij moeten 
anders gaan consumeren en ons bewuster op-
stellen ten aanzien van natuur en milieu.
Het volgend breicafé is op 16 mei bij Wil Duivis, 
Noorderweg 77.

Anneke den Hollander

Vogels kondigen de lente aan
Sjaak Mol (De Kuilweg) heeft 
zijn camera’s voortdurend 
voor het grijpen liggen. Maar 
voor mooie foto’s van vogels 
heb je ook een tuin nodig 
waar vogels graag komen. De 
tuin van Sjaak en Rita is zelfs 
meer dan dat. Vogels vliegen 
daar af en aan om nestmate-
riaal op te halen en dat levert 
Sjaak veel leuke tafereeltjes 
op. Hierbij weer een aantal 
prachtige plaatjes waar Sjaak 
het volgende onderschrift bij 
geeft: ‘Sommige vogels ma-
ken zelf een nest, zoals het 
vrouwtje bij de merels en de 
scholekster. Ook de kauw is 
een echte doe-het-zelver. An-
deren huren een woning zoals 
de pimpelmees of kraken een 
huis zoals de boomklever. Ook 
werden we verrast door een 
vleermuis die het presteerde 
om zich op klaarlichte dag te 
nestelen in een boom. Daarna 
wachtte hij netjes tot ik een 
foto had gemaakt. Echt uniek!’
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gehouden, ontstaat er wel 
een mooi marktpleintje waar-
op gezellig kan worden rond-
gescharreld. Wellicht een idee 
voor volgend jaar?
De spelmiddag bestond uit 
drie rondes en er werd begon-
nen met het vlagsteken. Een 
spel waarbij het aankomt op 
lichtvoetigheid en wendbaar-
heid. De vlaggetjes moeten 
van de ene bak in de andere 
bak worden gestoken, maar 
daartussen moet wel een par-
cours worden afgelegd. Daar-
na was het klepelhangen ge-
blazen. Telkens moesten drie 
kinderen tegelijkertijd aan een 
touw gaan hangen en wie dat 
het langste volhield kon naar 
de volgende ronde. Als laatste 
ronde liet de nummer drie het 
eerste los, daarna de num-
mer twee en degene met de 
meeste spierballen werd dus 
de winnaar. Rob van der Hoek 
kondigde steeds aan wie er 
moest gaan hangen. Raar spel 
eigenlijk. Als je te vroeg loslaat 
dan hang je, want dan krijg je 
geen prijs.
Tot slot: boogschieten. Voor 

Koningsdag 2018
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Koningsdag 2018

Prijzen boogschieten Prijzen klepelhangen 6-12 jaar

Prijzen klepelhangen tot 6 jaarPrijzen vlaggetjessteken

Vlaggetjes steken tot 4 jaar:
1 Jill Tensen
2 Julian Heijnen
3. Femke Schot
5 tot en met 8 jaar:
1 Laurens Noorderloos
2 Anna Nieuwenhuis
3 Gijs Veldboer
Boogschieten tot 6 jaar:
1 Fiene Schoehuijs
2 Joep Havik
3 Sexter Zeilemaker
4 Bjoden Mooij
5 Koen Konijn
6 Silvana Linschoten
6 Tijn Jansen
Klepelhangen tot 6 jaar:
1 Lieke van der Stoel
2 Jacco Roeleveld
3 Sara Nieuwenhuis
Van 7 tot en met 12 jaar:
1 Maarten de Vries
2 Noor van der Molen
3 Senna Langhorst

dit onderdeel werd verhuisd 
naar de zaal van het dorpshuis 
vanwege de regen. Dat bleek 
overigens een heel klein buit-
tje te zijn waardoor de straten 
nauwelijks nat werden. Maar 
de schutters hadden hierdoor 
ook geen last van zijwind en 
dat maakte ze trefzekerder. De 
kunst was om op het bord te 
mikken op de hoogste punten 
en die zaten, zoals het hoort, 
precies midden in de roos.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

WWSV-jeugd gaat naar Geldrop
Het is de jeugdcommissie van WWSV weer 
gelukt om een mooie accommodatie te vin-
den waar zij nog niet eerder zijn geweest. De 
accommodatie ligt in Geldrop (Noord-Brabant) 
en heeft een groot spelveld, waar leuke activi-
teiten kunnen worden georganiseerd. Alle fa-
ciliteiten zijn aanwezig om er een fantastisch 
kampweekend van te maken. Wil je meekijken 

Ron Slond nieuwe voorzitter DZS

DZS heeft een nieuwe voorzitter, tevens erelid 
van de vereniging, te weten Ron Slond. Daar-
mee volgt hij Danny Visser op die eind vorig 
jaar onverwachts de voorzittershamer neer 
moest neerleggen. 
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter duur-
de Ron te lang. Het is immers een prachtige 
club met een geweldig bestuur, dat niet zonder 

voorzitter kan functioneren, 
zeker niet in deze woelige tij-
den. Ron besloot niet langer 
vanaf de zijlijn te sturen (als 
coach van Vr1) maar weer het 
strijdperk te betreden. Ron is 
geen onbekende binnen DZS, 
hij heeft 28 jaar het secreta-
riaat bestuurd en er is nog 
weinig van zijn passie voor 
DZS verloren gegaan; hij is een 
DZS’er in hart en nieren.
Vanaf deze plaats Ron, veel 
succes.

hoe het eruit ziet, ga dan naar 
www.hetuilennest.nl.
Het vertrek is op vrijdagavond 
13 juli en de terugkomst op 
zondag 15 juli. Het kampweek-
end is voor de jeugd van C1 
t/m F1.

Zaanse Golf Club introduceert Lidmaatschap op Maat

De prachtige 18-holes golf-
baan in Wijdewormer is de ho-
mecourse van de Zaanse Golf 
Club.
Met een uniek lidmaat-
schapsconcept wil de vereni-
ging inspelen op de ontwikke-
lingen in de golfmarkt. De gol-
fer wil meer keuze maar heeft 

daarnaast ook de voordelen 
van lid zijn van een vereniging 
op zijn of haar wensenlijst. Ie-
dereen heeft een volle agen-
da, een volledig lidmaatschap 
past daar vaak niet meer bij. 
Met het Lidmaatschap op 
Maat dat de Zaanse Golf Club 
introduceert, is er voor ie-

dereen een invulling die past 
bij zijn of haar wensen. De 
Zaanse Golf Club presenteert 
nu naast het volledig lidmaat-
schap tien deeltijd-lidmaat-
schappen, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen 
zomer en winter. Ook de week 
wordt opgedeeld in blokken 
zodat iedereen, aangepast 
aan zijn/haar eigen agenda, 
een lidmaatschap kan vinden, 
bijvoorbeeld het weekendlid-
maatschap als de week wordt 
bezet door drukke werkzaam-
heden of het sunset-lidmaat-
schap als in de avonduren ge-
speeld kan worden.
Binnen het Lidmaatschap 
op Maat is er ook het star-
terpakket voor iedereen die 
met de mooie golfsport wil 
beginnen. Een afgewogen les-
pakket zorgt ervoor dat men 
op de 18-holes baan (onder 

begeleiding) mag spelen. Aan-
sluitend kan worden gekozen 
voor een lidmaatschap op 
maat en volgt stap twee van 
het NGF-leerplan, dat leidt tot 
een NGF-handicap waarmee 
men volledige baanpermissie 
heeft. De ervaren professio-
nals van de Zaanse Golf School 
helpen graag om deze stappen 
te zetten. 
Golf is een sport voor alle 
leeftijden en het is een gezon-
de sport. Doordat bij de golf-
sport geen overmatige fysieke 
belasting plaatsvindt is deze 
sport bij uitstek geschikt voor 
de senior sporter.
Wilt u meer weten over deze 
fantastische sport en de vele 
mogelijkheden, neem dan 
contact op met de Zaanse Golf 
Club. Alle informatie vindt u 
op de website www.zaanse-
golfclub.nl.

Anna Konijn wint zilveren 
medaille op NK
Op 15 april 2018 heeft Anna Konijn een tweede 
plaats behaald op de NK Kids Cup sneeuw.
Door haar eerder behaalde prestaties dit sei-
zoen was Anna uitgenodigd om deel te ne-
men aan de finale van de Kids Cup sneeuw die 
plaatsvond in SnowWorld te Landgraaf in Lim-
burg. Anna komt uit in de Benjamins Aspiran-
ten Asp-2-D. In de eerste run behaalde zij een 
tijd van 32.51 minuten en in de tweede run was 
zij iets sneller in een tijd van 32.42 minuten, 
wat goed was voor een verdienstelijke tweede 
plaats van de 18 deelnemers. Anna, wederom 
gefeliciteerd.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Hoofdtrainer en DZS gaan samen verder

Geachte redactie

In 2015 kreeg ik via de WMO 
van de gemeente Wormerland 
een rolstoel omdat ik door een 
ongeneeslijke ernstige spier-
ziekte niet meer kon lopen. De 
rolstoel is trouwens het enige 
hulpmiddel dat de gemeente 
verstrekt, alle andere noodza-
kelijke aanpassingen betaal je 
door bezuinigingen sinds een 
paar jaar zelf. Elke gemeente 
heeft op dat gebied trouwens 
een ander beleid en Wormer-
land is zuinig, erg zuinig op de 
belastingcentjes. Maar zo’n 
bruikleenrolstoel kost nogal 
wat en mijn vraag was hoe 
het zat met de verzekering. 
Hij gaat overal mee naar toe 
tenslotte, mijn dochter woont 
in het buitenland, mijn broer 
overleed in Noorwegen en 
een ziek mens wil zolang het 
kan ook nog wel eens zelf een 
tripje maken. Het antwoord 
van de gemeente was dat ik 
zelf moest zorgen voor de 
verzekering. Tientallen verze-
keringen heb ik gebeld, overal 
hetzelfde antwoord: “Meneer, 
iets dat niet van u is kunt u 
niet verzekeren, u kunt alleen 
spullen verzekeren die van u 
zijn”. Dus overlegde ik met 
de gemeente en na 11 weken 
kwam er antwoord. “Wij heb-
ben het nagekeken en u mag 

de rolstoel alleen gebruiken 
in en rond uw woonplaats! 
Volgens een uitspraak van de 
Hoge Raad!”. Niet naar doch-
ter, niet naar begrafenis, niet 
op tripjes naar de zon dus! 
Bij nazoeken bleek dat de uit-
spraak ging over een invalide 
mevrouw die met de invali-
dentaxi wel eens naar haar zus 
in München wilde op kosten 
van de WMO. Daaruit leidde 
de gemeente af dat mijn rol-
stoel ook niet ver weg mocht 
maar maximaal naar bijvoor-
beeld Purmerend. De ombud-
sman erbij, die vond dat idee 
toch wel een beetje te ver 
gaan. Opnieuw een brief naar 
de gemeente. Antwoord nu 
binnen een paar dagen: “Mijn 
collega is met vakantie, maar 
u hoort z.s.m.” Daarna bleef 
het stil gedurende maanden. 
Het was tenslotte vakantie-
tijd. De ombudsman vond het 
echter steeds gekker worden. 
Ik niet, want ambtenaren zijn 
ook mensen, toch? Een derde 
mail naar de gemeente in het 
najaar 2017. Ook hier weer 
melding van een voortreffe-
lijke ontvangst en spoedige 
afhandeling, daarna een stilte 
zoals je zelden meer hoort. 
Begin februari 2018 daarom 
maar eens een andere aan-

pak, het digitale klachtenloket 
van Wormerland met de tekst 
“U krijgt binnen 35 dagen 
antwoord”. Die tijd is alweer 
in lucht opgegaan net als de 
recente verkiezingsborden 
met teksten als “Dichtbij de 
burger”, “Goede zorg is onze 
prioriteit” en andere teksten 
die om de paar jaar afgestoft 
en uit de kast gehaald wor-
den. Radar wilde mij trou-
wens graag in hun programma 
hebben, maar dat idee heb ik 
maar even in de koelkast ge-
zet. Maar we zijn nu vier maal 
vragen en een jaar verder.
Aangezien ik alle tijd heb om 
na te denken, kom je op een 
aantal mogelijke oorzaken 
voor deze consequente hou-
ding van de gemeente:
- Luiheid kan het niet zijn, ie-
dereen die binnenloopt bij het 
gemeentehuis ziet dat daar 
zeer hard gewerkt wordt. Ik 
weet dat ook uit ervaring, een 
paar planken aan mijn carport 
die 80 cm te lang waren leid-
den jarenlang tot maandelijk-
se bezoeken van een
gemeenteambtenaar en een 
ordner aan brieven.
- Slordigheid, onmogelijk. 
Mijn probleem ligt nu bij 
meerdere ambtenaren onder 
op de stapel, die kunnen toch 

niet allemaal chaoten zijn? 
Uitgesloten.
- Zou men daar denken, die 
man is ziek, niet antwoorden, 
het probleem lost zich vanzelf 
op binnen een paar jaar. Maar 
foei, dat is wel erg slecht ge-
dacht van deze keurige men-
sen.
Nee, de oplossing is dat de 
computers van de gemeente 
gehackt zijn door Poetin, mijn 
brieven liggen al een jaar op 
zijn bureau. Het ligt in de map 
‘Fake News’ met een gede-
tailleerd plan om Nederland 
te ontregelen en te beginnen 
met Wormerland. Dus u bent 
gewaarschuwd!
PS
Ziet u mij met mijn rolstoel 
over de Sluisbrug rijden, wilt u 
dan niet de gemeente bellen 
om mij aan te geven omdat 
ik buiten de gemeentegrens 
ben? De boetes schijnen aar-
dig te kunnen oplopen! En rijd 
met een boog om mij heen, 
het ding is nog steeds onver-
zekerd!
(Overigens, van de overige fei-
ten is geen woord gelogen).

Theo van Eerden
Kanaaldijk

Wormerland zal het worst wezen

DZS en Marciano Sleeswijk 
gaan nog minstens één jaar 
door
Eind maart hebben zij hun 
handtekening gezet onder 
een nieuw eenjarig contract. 
Ondanks de tegenvallende re-
sultaten van het eerste elftal 
van DZS dit seizoen zijn Mar-
ciano Sleeswijk en DZS ervan 
overtuigd uit het diepe dal 
te komen. De technische staf 

blijft intact en samen met de assistent trainers 
Lisanne Pothof en Norbert van der Bijl zal Mar-
ciano Sleeswijk alles in het werk stellen om in 
de komende periode DZS te behouden voor de 
3e klasse zaterdag.
Een mooi gebaar van hoofdtrainer Sleeswijk: 
voor de jongste aanwinst van DZS, de JO7 
(jeugd onder 7 jaar), heeft hij nieuwe doeltjes 
aangeschaft! De jeugd is de toekomst van de 
club, goed materiaal en deskundige begelei-
ding is essentieel, zo kan de JO7 meteen goed 
van start.
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wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

Openingstijden:
Lunch:
vrijdag t/m zondag: 12.00-15.00.
Diner:
woensdag t/m zondag: 17.00-22.00.

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce
€ 35,00 p.p.

Reserveringen:
0299 436464 of info@lastoria.nl
Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

€ 35,00 p.p.
Reserveringen:
0299 436464 of info@lastoria.nl

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

Geopend: woensdag t/m zondag
Lunch: vanaf 12:00 uur
Diner:  vanaf 17:00 uur
Op vrijdag en zaterdag hebben wij 
een dubbele zitting

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

Mercuriusweg 1
1531 AD  Wormer
t. (075) 6426421
f. (075) 6426846
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

Hans Buskermolen
Zwarteweg 5
1456 BA  Wijdewormer
06 53 62 43 26
hbuskermolen@hetnet.nl  

Totale badkamer renovatie
Nefit cv ketels
Loodgieterswerk
Woonhuis ventilatie Itho
Verwarming  
Vloerverwarming

Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 
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Overdekt terras bij La Storia

La Storia is al 10 jaar een goed lopend restau-
rant, waar Emilio en Daphne Uva, die sinds ja-
nuari 2015 eigenaar zijn, best trots op zijn. En 
wie er geweest is, zal het met ons eens zijn dat 
het leuk ingericht is. Ook met een leuk buiten-
terras, dat voor een klein gedeelte overkapt 
is en een ander gedeelte waar je onder een 
pergola met druivenranken zat. Inderdaad zat, 
want dit gedeelte is nu ook overkapt. Er zit nu 

een transparant dak over de 
druivenranken, maar de zij-
kanten zijn wel opengelaten. 
Hierdoor heb je nog steeds 
het gevoel dat je buiten op 
een Italiaans terras zit, maar 
als ze nu verrast worden door 
een regenbui hoeven niet alle 
klanten van buiten naar bin-

nen en de tafels snel afgeruimd te worden. Bij 
mooi weer is het terras geopend voor zowel de 
lunch als het diner. Er zijn 45 zitplaatsen op het 
terras en om het wat aangenamer te maken als 
het afkoelt komen er later ook nog terrasver-
warmers bij. 
Een vernieuwd terras is leuk, maar er is nog 
meer. Ook de menukaart is opgefrist met een 
mooi menu voor de lunch. Behalve een keuze 
van de kaart kan nu ook gekozen worden voor 
een ‘Tutto incluso’ lunchmenu. Dit menu wordt 
geserveerd op woensdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 15.00 uur. De prijs voor minimaal 
twee personen is € 35,- per persoon. 
Dit menu bestaat uit:
- een welkomstaperitief
- stuzzichini: gemengd voorgerecht op schaal
- twee pasta’s of een pasta & pizza van de chef
- grande dolce misto: gemengd dessert op 
schaal
- wijn/frisdrank/koffie of thee
Reserveren kan via 0299-436464 of e-mailen: 
info@lastoria.nl. 
Op zaterdag en zondag wordt gewerkt met 
twee zittingen. Zie ook www.lastoria.nl.

René Provoost
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Vossen in plaats van paaseitjes voor OBS Wijdewormer
Donderdag 29 april, Witte 
Donderdag, begon als een 
gewone schooldag met een 
normaal lesrooster. Maar voor 
de middag hadden juf Ans en 
juf Louise een bijzonder paas-
feest in petto. 
Alle kinderen van groep 1 tot 
en met 8 werden ingedeeld 
in gemengde groepjes. Om te 
beginnen werd gezamenlijk 
geluncht. De lunch ging erin 
als koek. Dat konden de kinde-
ren ook goed gebruiken, want 
direct daarna gingen dezelfde 
groepjes op vossenjacht. Het 
dorp werd het jachtgebied 
en daarin hielden zich ver-
schillende vossen schuil. Alle 
groepjes trokken hun eigen 
plan en gingen op zoek naar 
verdachte, zich als vos gedra-
gende personen. En natuurlijk 
deden de vossen alles om uit 
de handen van de jagers te 
blijven. Ze hadden zich op al-
lerlei manieren vermomd. Zo 
zat een vijftig jaar geworden 
echtpaar als poppen op een 
bankje voor het huis en zat 
een dromerige Mexicaan si-
esta te houden. Er liepen een 
paashaas en een kip door het 
dorp en er stond iemand met 
een lekke band. Soms wist je 
het gewoon niet. Zou het die 
man zijn die daar in zijn tuintje 
staat te harken? Of die feeste-
lijk uitgedoste Oranjefan? Die 

twee daar in dat sporttenue of 
die steeds maar heen en weer 
rijdende motorcrosser? Het 
was niet altijd makkelijk, maar 
uiteindelijk gingen alle vossen 
bij de groepjes voor de bijl. 

Zodra een vos werd ontmas-
kerd, moest de groep een op-
drachtje uitvoeren waarna als 
beloning een letter werd afge-
geven. Uiteraard moesten ze 
met alle verkregen letters nog 

het gezochte woord (paas-
mandje) vormen om daarmee 
te bewijzen dat ze alle vossen 
‘te pakken’ hadden gehad. 
Onze motorcross-vos, die al 
heen en weer rijdend uit de 
handen van de jagers probeer-
de te blijven, trok daarbij ook 
de aandacht van een van de 
bewoners. Deze vond het ge-
drag van de crosser dermate 
verdacht dat hij op het punt 
stond de politie hiervan te 
verwittigen. Het is maar goed 
dat de OBS-jagers hem net op 
tijd te pakken hadden, want 
anders was deze verdachte 
wellicht in ‘verkeerde handen’ 
gevallen. En hoe krijg je dan 
nog je paasmandje compleet?

Zondagmiddagpodium in De Omslag Wormer
Het Dienstencentrum Wor-
merland organiseert van ouds-
her allerlei activiteiten op de 
zondagmiddag. Dat gebeurde 
voorheen in een ruimte van 
het Zorgcentrum Torenerf, 
maar sinds enige tijd heeft 
het Dienstencentrum een vas-
te ruimte in de Omslag, waar 
inmiddels al een paar leuke 
activiteiten hebben plaats-
gevonden. Zo kon men in fe-
bruari swingen op muziek van 
de Magic Strings en werd er 
een maand later genoten van 
John Meijer met gitaar. Leuk 
om even terug te kijken naar 

wat er was, maar veel leuker 
is het om te weten wat er gaat 
komen. Op 27 mei namelijk is 
er weer een Zondagmiddag-
podium met een optreden van 
de Accordeon Big Band Con 
Piacere. Dat wordt weer een 
geweldig gezellige middag die 
om 14.30 uur begint. De zaal 
gaat om 14.00 uur open. De 
entree is € 6,- en dat is inclu-
sief een kopje koffie of thee en 
een pauzedrankje. De locatie 
is dus De Omslag, Faunastraat 
68, 1531 WH Wormer. Kaarten 
zijn aan de deur verkrijgbaar.
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Creatieve paasviering in De Pijp

De lange tafel in de kantine 
van Konijn op de Noorderweg 
ligt bezaaid met knutselspul-
len. Gekleurd papier, scharen, 
lijm, hooi, verf en allerlei ver-
siersels liggen klaar voor ge-
bruik. Voor het tweede jaar 
op rij organiseerde buurtver-
eniging De Pijp op zaterdag 31 
maart een paasfeest voor hun 

Nieuwe Engewormerbrug
In het maartnummer informeerden we u dat 
we navraag hadden gedaan over de nieuwe 
Engewormerbrug. We kregen onder andere te 
horen dat hij beweegbaar werd, 4 meter breed 
met 2 ribbels van 25 cm voor uitstekende ob-
jecten. Nu krijgen we van het Hoogheemraad-
schap een officieel document. Ze vermelden 
dat ‘het proces om tot een voorkeursalterna-
tief te komen meer tijd heeft gekost dan in 
eerste instantie was voorzien. Dit komt door-
dat er verschillende inzichten zijn geweest over 
de functionaliteit van de brug (beweegbaar of 
vast). Inmiddels is op bestuurlijk niveau van di-
verse partijen vastgelegd dat de brug beweeg-
baar uitgevoerd dient te worden’. We proberen 
in het kort de verdere informatie weer te geven 
van de vele pagina’s die we aangeleverd krij-
gen. Veel nieuws staat er niet in. De ribbel van 
25 cm heet nu ‘schrikruimte’, de hoogte wordt 
4,5 meter. Landbouwwerktuigen en brand-
weerauto zijn maatgevend. De doorvaarthoog-
te wordt tussen de 110 en 150 cm en de door-
vaartbreedte minimaal 350 cm. De brug wordt 
weer beweegbaar en het bovenstel wordt ver-
gelijkbaar met de bestaande brug. Helaas heb-
ben we nog geen afbeelding. Hoe en door wie 
de brug bediend gaat worden, weten we ook 
nog niet. Er wordt niet meer gesproken over 
een informatiebijeenkomst. Zodra we nieuwe 
informatie hebben, laten we u dit weten.

René Provoost

buurtkinderen. 
Onder het genot van een 
glaasje limonade en een koek-
je werd er druk geknipt, ge-
plakt en geverfd. Zo werden 
er papieren eieren gemaakt 
op een bedje van hooi, kui-
kens omwikkeld met garen en 
verftekeningen gemaakt van 
kuikens en eieren. 

Wie denkt dat de kinderen deze creaties heb-
ben meegenomen om op hun kamer te han-
gen, heeft het mis. De mooie paaswerkstukken 
werden nog dezelfde middag in de brievenbus 
gedaan van een aantal gelukkige buurtbewo-
ners. Aan alle kunstwerken werd een tekst toe-
gevoegd waarin de kinderen van De Pijp hun 
buurtbewoner(s) een fijn paasfeest wensen. 
Een vrolijk knutselwerk voor de oudere buurt-
bewoners, een mooi gebaar.
Na het creatieve deel van deze middag was het 
tijd voor een frisse neus. In de tuin waren vijf-
tig kartonnen eieren verstopt met daarop een 
letter en een cijfer. Als de letters goed werden 
ingevuld op de scorekaart, kwam er uiteinde-
lijk een zin tevoorschijn. Er werd druk heen en 
weer gerend, overlegd en gezocht totdat de 
meeste kinderen de letters bij elkaar hadden. 
Naast het zoeken naar de eieren werd er door 
voornamelijk de jongere deelnemers ook druk 
gespeeld op het grasveld en het speeltoestel. 
Na alle inspanningen werd de middag afgeslo-
ten met een glaasje limonade en iets lekkers.

Jill Geenen
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Veel animo actieavond Wormerland Duurzaam

Woensdag 18 april organiseerde Wormerland 
Duurzaam een voorlichtingsavond over de in 
Neck en Wijdewormer geplande duurzaam-
heidsactie. Ruim tachtig geïnteresseerden wa-
ren op deze avond afgekomen om zich te laten 
inlichten over de mogelijkheden en het krijgen 
van antwoorden op hun vragen. Roel Woud-
stra, Noorderweg, een van de vrijwilligers van 
Wormerland Duurzaam, opende de avond met 
een uitgebreide informatieve inleiding waarbij 
alle facetten van zonne-energie aan de orde 
kwamen: 
- welke verschillen zijn er tussen de soorten pa-
nelen en de verschillende omvormers
- wat gebeurt er als een van de panelen tijdelijk 
in de schaduw komt en hoe kan dat effect door 
een andere schakeling worden voorkomen
- de prijs in combinatie met de terugverdientijd 
van 7½ jaar
- de levensduur van meer dan 20 jaar en het 

teruglopen van de opbrengst 
(90% na 10 jaar en 85% na 20 
jaar)? 
Er werd uitgebreid ingegaan 
op de salderingsregeling, die 
na 2020 zal worden vervangen 
door een terugleversubsidie. 
Dit laatste is een onderdeel 
van het regeerakkoord en 
zal in de komende jaren nog 
moeten worden uitgewerkt. 
Verder kwam de btw-regeling 
aan de orde. Als energieleve-
rancier kan de eigenaar van de 
zonnepanelen gezien worden 
als ondernemer en kan hij/zij 
de btw op de investering van 
de zonnepanelen terugvragen. 
Wat de afdracht betreft vallen 
zij onder de ‘kleineonderne-

mersregeling’, waardoor zij zijn vrijgesteld. 
Wormerland Duurzaam bestaat uit een groep 
vrijwilligers met als doel: Wormerland duurza-
mer te maken door minder energie te verbrui-
ken. Neck is hun derde project. Het gaat erom 
een zo groot mogelijk aantal woningen in het 
project te betrekken om daarmee de prijs per 
woning te kunnen drukken. Met de nu gekozen 
leverancier, Solar2020 BV uit Landsmeer, is een 
interessante staffelkorting overeengekomen 
die groter wordt naarmate er meer woningen 
meedoen (6% bij meer dan 20 deelnemende 
woningen). 
De aanwezigen op deze avond konden een 
formulier invullen, waarna zij een persoonlijk 
bezoek krijgen om alle mogelijkheden door te 
spreken. 

Rokers van Neck weer actief
Rokers van Neck gaan weer ro-
ken in 2018 en wel op 26 mei. 
Dan worden de rookvaten 
weer tevoorschijn gehaald, 
de Rokers van Neck gaan aan 
de slag om de verschillende 
vissoorten op de van hun be-
kende wijze te bereiden. Heer-
lijk goudbruin gerookt. Er zijn 
weer twee mogelijkheden:
1. Reserveren voor een ge-
zellig plaatsje aan tafel. Daar 
worden de gasten voorzien 
van alle heerlijkheden die de 
rokers die dag hebben bereid. 
Daarbij worden uiteraard de 
inmiddels bekende frieten 
met Zaanse mayonaise en de 
frisse slamix geserveerd. De 

Wormerland Duurzaam heeft de al aanwezige 
kennis in de afgelopen projecten kunnen aan-
vullen met een hoop ervaring. Zij zijn altijd be-
reid hun kennis te delen en iedereen met raad 
en daad te ondersteunen. Dat is altijd prettig 
om achter de hand te hebben. 
Voor wie deze avond niet kon bijwonen is er 
nog een mogelijkheid om mee te doen: bel 
even met Solar2020 BV, 020 - 600 0966 en geef 
aan dat u mee wilt doen met de 
collectiviteitsactie van Wormerland Duurzaam. 
Stuur dan ook even een mailtje naar wormer-
landduurzaam@gmail.com. Zij willen dat graag 
weten in verband met de staffelkorting.

prijs is onveranderd € 27,50 per persoon. Vanaf 
16.00 uur is iedereen welkom en om 17.30 uur 
wordt het buffet geopend.
2. Voor wie niet de gelegenheid heeft om mee 
te eten is er altijd nog de mogelijkheid te be-
stellen en thuis te eten. De prijzen:
Gerookte paling per 500 gr. € 19,--
Gerookte palingfilet per 100 gr. € 4,90
Gerookte zalm, halve zijde 500 gr. € 19,--
Gerookte zalmmoot 100 gr. € 3,80
Gerookte makreel per stuk € 3,50
Gerookte makreelfilet per stuk € 2,--
Bestellen en reserveren kan tot uiterlijk woens-
dag 23 mei via bestellen@rokersvanneck.nl of 
06 -1544 9772.
Bestellingen kunnen dan op zaterdag 26 mei 
tussen 16.00 en 17.00 uur worden opgehaald 
in het dorpshuis. Betaling uitsluitend contant. 
De rokers hebben geen pinapparaat.
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Jagers in de Wijdewormer

Op 10 maart was het zwerfvuil ophalen. We 
waren onderweg naar onze locatie toen we 
in een weiland achteraan de Noorderweg een 
groepje jagers zagen staan met zo’n dertig 
neergeschoten ganzen. We stopten even en 
maakten wat foto’s. Het is natuurlijk niet netjes 
om daarna weg te rijden en we waren natuur-
lijk ook wel nieuwsgierig. We raakten aan de 
praat, maar we hadden die middag andere be-
langrijke dingen te doen, dus vroegen we naar 
een e-mailadres. Onze contactpersoon werd 
Henk. Na wat heen en weer e-mailen werd het 
ons wat duidelijker. Ze komen uit Kampen en 
komen hier al zo´n 18 jaar. Ze zijn een WBE, 
wat staat voor wildbeheereenheid. Dit keer 
werd er op ganzen gejaagd, maar soms ook op 
hazen, duiven of fazanten. Dit heeft te maken 
met de wildstand. In Noord-Holland en dus ook 
in de Wijdewormer gaat het voornamelijk om 
ganzen. Op ganzen mag momenteel onbeperkt 
worden gejaagd. We begrepen dat ze in de Wij-
dewormer wel twee keer in de week komen. 
Dit is voor bewoners van het buitengebied 
waarschijnlijk geen wereldnieuws, maar wij 
wilden er toch wat meer van weten. 
Een belangrijke vraag is natuurlijk: wat is er 
zo mooi aan jagen? Henk legt uit dat jagen 
vanouds in ons bloed zit, maar bij jagers wat 
meer. We weten dat de Partij voor de Dieren 
er anders over denkt, maar Henk geeft aan dat 
het een mooie kans is om met de natuur om te 
gaan. Een jager is niet iemand die een geweer 
uit de kast haalt en er op los knalt. Nee, het is 
een uitgebalanceerd spel waar heel wat onder-
zoek aan vooraf gaat. Zo moeten er eerst tel-
lingen plaats vinden voor dat met het afschot 
wordt begonnen. Ja, jagers hebben nog altijd 
te maken met een negatief imago. Veel men-
sen denken dat het mannen zijn die voor de lol 
dieren doodschieten. Maar wat bij de meeste 
mensen niet bekend is, is dat ze ook zorgen 
voor wildbeheer. Immers, te veel dieren zorgen 
voor schade. En als je oogst opgegeten of ver-
nield wordt, dan denk je er heel anders over. 
Daarnaast houden jagers zich ook in de Wij-
dewormer bezig met de weidevogelbescher-
ming, voornamelijk met tellingen en nestbe-
scherming. Dat boeren geen grote fans zijn 
van ganzen is bekend. Veruit de meeste scha-

de ontstaat doordat ganzen 
grasland afgrazen. Als we ons 
er meer in gaan verdiepen, 
komen we schrikbarende cij-
fers tegen. Boeren kunnen 
een schadevergoeding krijgen 
voor schade die wordt aange-
richt door ganzen. Ze moeten 
dan eerst lid worden van het 
Faunafonds. Dit kost € 300 en 
de eerste € 250 aan schade 
is eigen risico. In 2016 werd 
er 18,8 miljoen euro uitge-
keerd, ondanks dat er jaarlijks 
250.000 ganzen worden afge-
schoten. In Noord-Holland zijn 
dat er 50.000. Om het aantal 
terug te brengen naar het ‘ac-
ceptabele’ schadeniveau van 
2005 zou dit aantal moeten 
verdubbelen. 
In 2014 werd het toegestaan 
om ganzen bijeen te drijven, 
een groot net erover en daar-
na vergassen. Zo zijn in 2015 
in Noord-Holland 36.000 gan-
zen vergast. In 2015 verbood 
de rechter dit: vergassen mag 
wel, maar bijeendrijven niet. 
Maar ja, een gans vangen en 
daarna onder je arm meene-
men om te vergassen schiet 
ook niet op. Bij de Faunabe-
heereenheid Noord-Holland 
wordt gezegd dat vergassen de 
enige methode is om het aan-
tal te verminderen. Ze schat-
ten de schade in Noord-Hol-
land op 4 miljoen euro. Er 
zijn echter ook geluiden dat 
we het aan ons zelf te danken 
hebben en het te aantrekkelijk 
maken voor de ganzen. Door 
kunstmest, ontwatering en 
het op stal houden van vee 
produceren weilanden meer 
gras en hier zijn ganzen gek 
op. Nu vinden wij koeien in de 
wei ook prachtig, maar blijven 
de ganzen dan weg? 
Naast de schade van boeren 
hebben we nog het gevaar 
voor de vliegtuigen bij Schip-
hol. Steeds vaker komen er 
ganzen in vliegtuigmotoren. 
Onbegrijpelijk eigenlijk dat er 
nog geen partij tegen de gan-
zen is. Misschien moet Wil-
ders zich daar eens druk over 
maken. We kunnen in ieder 
geval de conclusie trekken dat 

het in Nederland helemaal uit de hand is gelo-
pen met de ganzenstand. Zelf trekken de jagers 
de conclusie: dit lijkt wel iets te helpen. Maar 
zelfs al komen ze drie keer in de week naar de 
Wijdewormer, dan gaan ze het nog niet red-
den. De ganzen die ze schieten, worden overi-
gens verkocht aan particulieren en restaurants. 
Tot slot meldt Henk ons dat de vos zijn intrede 
heeft gedaan in de Wijdewormer. Als dit zo is 
zouden wij daar graag een foto van willen heb-
ben. De beloning is een knuffel van de eindre-
dacteur. Misschien kunnen ze vossen trainen 
om ganzen te vangen, dan is er weer een na-
tuurlijke vijand. Voorlopig zijn we nog niet van 
het probleem af en is de laatste discussie over 
ganzen ook nog niet gevoerd.

René Provoost

Weer brommer in de 
sloot Zuiderweg

Voor de tweede keer binnen een paar maan-
den tijd reed een brommer in de sloot ter 
hoogte van de Zuiderweg 5a. Ook nu was de 
bestuurder onderweg naar Purmerend en in 
slaap gevallen. Gelukkig raakte hij geen boom 
en ontwaakte in de sloot. Omwonenden wer-
den wakker van hulpgeroep en blaffende hon-
den en belden 112. Politie, brandweer en am-
bulance kwamen ter plaatse. De verwondingen 
van de bestuurder vielen mee. De brommer 
werd uit de sloot gehaald en gestald bij een 
buurtbewoner.

Irma van der Stouwe-Kosters 
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GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
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brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

     

·� CV-installatie en ketelvervanging 
·� Storingen 24/7 
·� Onderhoudsabonnement 

 

   * 06-11 06 53 53 * dennistuininga@gmail.com  
  Pieter Slootenweg 14, 1456 AB  WIJDEWORMER 
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H O R E C A  &  G R O O T V E R B R U I K 

www.veldboereenhoorn.nl 

KOELEMEIJERTUINEN
ONTWERP AANLEG ONDERHOUD

AL 250 JAAR THUIS IN TUINEN
Middenweg 191, 1462 HM Middenbeemster  tel: 0299 684010  info@koelemeijertuinen.nl  koelemeijertuinen.nl

KOELEMEIJERTUINEN is onderdeel van Niek Konijn BV.
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Loods Neckerhop geruimd

Maandag 23 april werd be-
gonnen met het slopen van de 
oude loods van Watersport-
vereniging ‘t Neckerhop. In de 
afgelopen weken zijn al alle in 
de loods opgeslagen schepen 
en bootjes te water gelaten, 
zodat begonnen kon worden 
met het verwijderen van het 
dak. Het dak ging eraf, zeggen 
ze wel eens, maar in dit geval 
lag dat iets lastiger. Een daar-
in gespecialiseerd bedrijf is 
begonnen om met alle voor-
zorgen de asbest golfplaten 
te verwijderen. Deze platen 
moesten in speciale contai-
ners worden afgevoerd en 
dat heeft de hele maandag 

in beslag genomen. Toen dat 
gevaarlijke spul eenmaal weg 
was, ging het dinsdag aan-
merkelijk sneller. Binnen een 
paar uur scheen het zonnetje 
overal op plaatsen waar al 
zestig jaar geen straaltje zon 
geschenen had, en even later 
stond er alleen nog een uiterst 
kaal karkas van houten palen 
en balken. Aan het eind van 
deze dag was er niets meer 
dat nog boven de horizon uit-
stak, afgezien van een aantal 
werktuigen en machines van 
de slopers. De hele dag re-
den vrachtauto’s af en aan 
om de gevulde containers op 
te halen en af te voeren. Ook 

daar wordt afval aan de bron 
gescheiden. Hout, metaal en 
puin werden apart afgevoerd. 
Het afvoeren ging ook woens-
dag nog even door. Toen was 
het slopen weliswaar gro-
tendeels achter de rug, maar 
moest er nog wel veel loslig-
gende rommel worden opge-
ruimd. 
John Omtzigt (Wildschutweg) 
is eigenaar van een klussenbe-
drijf onder dezelfde naam en 
is bovendien eigenaar van een 
boot. Dus is hij lid van ‘t Nec-
kerhop waar hij zijn boot stalt. 
Deze combinatie maakte hem 
de ideale man om deze klus 
te begeleiden. Hij is dus maar 
even gebombardeerd tot pro-
jectleider. Voor ons het voor-
deel dat we van dichtbij op de 
hoogte worden gehouden van 
de vorderingen daar. Zo ver-
telde hij dat de oppervlakte 
van het te slopen gebouw 570 
vierkante meter was, waarvan 
500 meter voorzien was van 
een dak van asbesthoudende 
golfplaten. Dat vereiste wat 
bijzondere voorzorgen. De fa. 

Kuijpers uit Wieringerwaard 
heeft die klus keurig voor zijn 
rekening genomen. Na wat 
stofzuigen de volgende dag 
(door de bekende maanman-
netjes in witte pakken) werd 
alles gecontroleerd en kreeg 
de sloopplaats het predicaat 
‘schoon’ opgespeld. Daarna 
kon het echte sloopwerk be-
ginnen, en dat ging snel! Dins-
dag in de loop van de ochtend 
werd gestart en aan het eind 
van die dag was alles al afge-
voerd. Keurig gesorteerd naar 
drie soorten afval. Voor de cij-
feraars: 60 kuub hout, 10 kuub 
ijzer en 90 kuub schoon puin, 
dat in totaal in 10 ritten is af-
gevoerd.
John verwacht dat in de twee-
de helft van mei de eerste van 
de in totaal 22 palen 10 meter 
de grond in gaan. Maar eerst 
moet het terrein nog even 
met 400 kuub zand op hoogte 
worden gebracht. Ja, het heeft 
nog heel wat voeten in de aar-
de voordat de bootjes weer 
op het droge kunnen.
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Nekkermolen kreeg kleuters op bezoek
Maandag 16 april brachten 
groep 1 en 2 van de OBS Wij-
dewormer een bezoek aan 
onze eigen Nekkermolen aan 
de Kanaaldijk. Dat dat molen-
tje aan de horizon van dicht-
bij wel heel imposant wordt 
bleek wel toen de kleintjes op 
het erf van de molen hadden 
plaatsgenomen. Echt wel iets 
om tegenop te kijken. Waren 
ze al onder de indruk van de 
aanblik, de historie ervan is al 
minstens zo indrukwekkend. 
Dat deze kinderen nu opgroei-
en, spelen, wonen en naar 
school kunnen gaan op de bo-
dem van het voormalige meer 
de Wijde Wormer hebben ze 
toch maar aan dit soort door 
wind aangedreven, houten 
‘machines’ te danken. Over 
acht jaar mogen wij het vier-
honderdjarig bestaan van de 

droogmakerij Wijdewormer vieren. De molens 
die dat klusje moesten klaren zagen er wel iets 
anders uit dan de laatste modellen waartoe 
ook de Nekkermolen behoort. Bijgaande teke-
ning is van 1623 en toont de molen die heeft 
meegewerkt aan de droogmaken van onze pol-
der. Deze stond op de plek recht tegenover de 
ingang van de boerderij op de Zuiderweg num-
mer 1.
De kinderen genoten van de verhalen en van 
de omgeving. Bovendien was het een leuke 
en gezonde wandeling langs de weiden en het 
Noord-Hollands Kanaal.

Ook Brechtech druk in de weer met duurzaamheid

Brechtus Engelsma is eige-
naar van het bedrijf Brechtech 
Elektrotechnisch Onderhoud 
en is al jaren actief op het ge-
bied van duurzaamheid. En 
belangrijke activiteit van het 
bedrijf is de aanleg van zon-
nepanelen. Duurzaamheid is 
de laatste jaren actueel ge-

worden door de noodzaak om 
te kijken naar allerlei andere 
energiebronnen, nu de gas-
kraan in Groningen langzaam 
dichtgaat. Al langer bestaat 
de wens van overheden min-
der afhankelijk te worden van 
fossiele brandstoffen, voor-
namelijk vanwege de CO2-uit-

stoot en de kleiner wordende 
poolkappen. Brechtech is ge-
specialiseerd in deze branche. 
Zij hebben jarenlang een ad-
vertentie gehad in ons blad en 
zijn nu opnieuw adverteerder 
geworden. In het volgende 
nummer willen we een wat 
uitgebreider verhaal maken 

over dit bedrijf dat gevestigd 
is op onze Ringdijk. Hierbij al-
vast enkele mooie foto’s van 
een mooie klus die zij recent 
onderhanden hadden: zorg-
boerderij ‘Landgoed Spijker-
boor’.
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Inloopspreekuur Dienstencentrum

Elke 2e woensdag van de maand houdt het 
Dienstencentrum Wormerland (DCW) speciaal 
voor de inwoners van Wijdewormer een zitting 
in de foyer van het dorpshuis in Neck. Tijdens 
dit spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur is er een 
consulente aanwezig die alle vragen op het ge-
bied waarin het Dienstencentrum werkzaam is 
kan beantwoorden. En niet alleen vragen be-
antwoorden, ook kan zij aanvragen ter plekke 
afhandelen. Zo was er tijdens het spreekuur 
van 11 april bijvoorbeeld een vraag over de 
mogelijkheid van ‘Tafeltje-dek-je’. Behalve een 
uitvoerige uitleg over de werking daarvan kon 
de consulente meteen zorgen voor het maken 
van de nodige afspraken, zodat de betrokkene 
enkele dagen daarna al gebruik kon maken van 
deze service. 
Tijdens het koffie-uurtje (van 10.00 tot 11.00 
uur) wordt elke maand een presentatie ge-
houden over een thema. Op 11 april was dat 
mantelzorgondersteuning. Daarbij kwam ook 
ter sprake het mantelzorgcompliment. Ook dat 
kon voor een van de aanwezigen ter plekke 
worden ingevoerd.
Voor de komende inloopspreekuren zijn de vol-
gende thema’s vastgesteld:
8 mei: Eenzaamheid onder ouderen
13 juni: Gezonde voeding
11 juli: Senioren in beweging
8 augustus: Levensboek schrijven.
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren 
het inloopspreekuur te bezoeken volgt hieron-
der een korte uitleg over de verschillende on-
derwerpen.
Platform voor mensen met een beperking
Het Platform houdt zich bezig met de toegan-
kelijkheid van openbare ruimten en wegen in 
heel Wormerland. Het doel van het Platform is 
dat alle inwonenden van Wormerland gebruik 
kunnen maken van de openbare ruimten en 
wegen. Is de weg naar uw bestemming te ge-
vaarlijk en zijn er obstakels die de doorgang be-
lemmeren? Mist u een juiste op- en afrit? Gaan 
deuren niet gemakkelijk open? Is er te weinig 
ruimte voor uw scootmobiel? Ontbreekt er 
een hellingbaan? Is de brievenbus te hoog ge-
plaatst? 
Tegenwoordig wordt van u als inwoner ver-
wacht dat u zelf het initiatief neemt en zaken 

In Memoriam Elisabeth Vijzelaar-Schaak

Elisabeth Schaak werd op 23 
augustus 1935 geboren in 
Wormer. Daar bracht zij haar 
jeugd door en daar leerde 
zij ook Piet Vijzelaar kennen. 
Op Neck 3 woonde destijds 
de familie Sloten. Achter hun 
huis stond een schuur en daar 
besloten Bep en Piet samen 
hun intrek in te nemen. Over 
de huwelijkse staat hadden 
zij voor die tijd zeer moderne 
opvattingen. Ongehuwd sa-
menwonen is nu meer regel 
dan uitzondering, maar toen 
lag dat andersom. In 1960 
werd hun eerste kind gebo-
ren, dochter Helga en het jaar 
daarop volgde Loes als twee-

aankaart op de website van 
de gemeente. Voor velen is dit 
net even een stap te ver. Daar-
om helpen de vrijwilligers van 
het Platform u graag verder, 
door uw verhaal aan te horen, 
het aan te kaarten en het naar 
u terug te koppelen. Meld je 
klacht tijdens het spreekuur in 
het dorpshuis en er zal spoe-
dig contact met u opgenomen 
worden.
Tafeltje-dek-je
Mocht koken voor u te inspan-
nend zijn of is het doen van 
boodschappen voor u te be-
zwaarlijk, dan kunt u gebruik 
maken van Tafeltje-dek-je. 
Aan u de keuze hoeveel dagen 
u per midweek een maaltijd 
wilt ontvangen. De maaltijden 
worden bezorgd tussen 11.30 
en 13.00 uur door de vrijwil-
ligers van het Dienstencen-
trum. Een maaltijd bestaat uit 
3 gangen en u kunt kiezen uit 

diverse menu’s. Ook tijdens ziekte en/of revali-
datie kunt u gebruik maken van Tafeltje-dek-je. 
U kunt zich aanmelden bij de balie van Z.C. 
Torenerf, maar ook via het spreekuur in het 
dorpshuis Wijdewormer.
Aanvraag mantelzorgcompliment 
Het mantelzorgcompliment is een blijk van 
waardering voor mantelzorgers in de vorm 
van een geldbedrag. Als u langdurig zorg ver-
leent aan een naaste, kennis, vriend of fami-
lielid bent u een mantelzorger (professionals 
en vrijwilligers uitgesloten). Als u minimaal 3 
maanden onbetaalde zorg verleent voor meer 
dan 8 uur per week, heeft u recht op een man-
telzorgcompliment. Het bedrag is niet vooraf 
bekend aangezien het budget verdeeld wordt 
over het aantal aanvragen. U kunt het bedrag 
naar eigen inzicht gebruiken. U kunt zich aan-
melden voor het mantelzorgcompliment tot 1 
september 2018. U wordt dan tevens geregi-
streerd als mantelzorger en u ontvangt van het 
Dienstencentrum relevante informatie. U kunt 
zich aanmelden via www.rswp.eu/mantelzorg-
compliment-wormerland of tijdens het spreek-
uur in het dorpshuis.

de dochter. Zes jaar later, in 1967, kwam de 
tweeling. Twee jongens: Jan en Piet.
Ruim een maand later besluiten ze op 21 juni 
1967 alsnog in het huwelijksbootje te stappen. 
In die periode verhuisden ze ook naar een wo-
ning aan de Noorderweg 156. Daar heeft Bep 
tot 2013 gewoond. Na twee jaar in de Pur-
mer-Zuid te hebben doorgebracht heeft zij de 
laatste drie jaar onderdak gehad in het Zorg-
centrum Torenerf in haar geboorteplaats Wor-
mer. Daar overleed zij na een ziekbed van acht 
weken op 10 april 2018. Op 23 augustus zou zij 
83 jaar zijn geworden.
Bep hield van kaarten. Zij hield er meerdere 
kaartclubjes op na en daarnaast besteedde zij 
veel tijd achter de naaimachine, waar zij voor-
namelijk kleding mee maakte. Al in de tijd dat 
Jan Wals er de scepter zwaaide was Bep actief 
in het dorpshuis, toen nog ‘t Posthuijs. In die 
tijd hielp zij ‘s morgens om 6 uur al met schoon-
maken tijdens de feestweek, samen met Bep 
Verkroost, en stond zij achter de frituur om 
snacks te bakken. En natuurlijk kennen we haar 
allemaal van de verkoop van de muntjes tijdens 
de feestweek en grote evenementen. Dat heeft 
zij ook nog gedaan in de periode dat Edwin en 
Daphne Kroezen beheerders van het dorpshuis 
waren geworden.
Op 16 april was er een condoleanceavond in 
‘haar’ dorpshuis. Op 17 april is zij in Purmerend 
gecremeerd.
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OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK

IN EN VERKOOP VAN PERSONEN-, 
BEDRIJFS-, EN SCHADEVOERTUIGEN

Neckerstraat 179
1456 AA  Wijdewormer

tel: 0299 60 65 08
mobiel: 06 204 922 91

 * Voor al uw loonwerkzaamheden
 * Beschoeiingen
 * Tuin / Straatwerk
 * Kraan / Shovelwerk
 * Grond / Zandhandel
 * Hooi / Grasbalenhandel
 * Bomen snoeien, zagen en rooien

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

á la carte diner • lunch • brunches 
high tea • high wine • feesten en partijen
maaltijden bij uw thuis • koude schotels

�����������������������

��������������������������������������� ���������
��������������������������������
�������������������������������

Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

Provence 20  1448 JD  Purmerend
telefoon 0299-473155 of 06-12201831

www.nicoboots.nl
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De buurtverenigingen aan het woord

Deze keer maken we nader kennis met De Pijp. 
De Pijp is het stuk Noorderweg van nummer 77 
t/m 97 en de Westerdwarsweg. We tellen to-
taal 32 huizen. De naam van De Pijp komt van 
de brug die vroeger over de tochtsloot liep. De 
brug is er niet meer, maar hij is nog wel in het 
klein te zien als de mascotte van De Pijp. We 
gaan op bezoek bij de captain van De Pijp, Rolf 
van Wanrooij. We willen eerst even nader ken-
nismaken. Rolf, geboren Brabander die sinds 
1992 in de Wijdewormer woont, is een man 
met heel veel energie. Hij werkt bij een Ameri-
kaanse financiële instelling, MoneyGram. Voor 
zijn werk is hij regelmatig in het buitenland. 
Rolf is getrouwd met Irma en samen hebben ze 
3 zonen. Daarnaast is hij raadslid voor de VVD 
in Wormerland. Zijn werk probeert hij om zijn 
raadswerk heen te plannen. Je zou denken, zo 
wordt het wel eens wat. Die zit daarnaast al-
leen nog op de bank en zapt. Maar nee, hij is 
ook nog fanatiek tennisser. En dan ook nog tijd 
kunnen vinden om captain te zijn voor De Pijp. 
De vraag is natuurlijk, hoe ben je ertoe gekomen 
om captain te worden? Het was in de zomer 

van 2016 dat De Pijp eigenlijk 
op z’n gat lag en dreigde te 
overlijden. Dat mocht van Rolf 
en Irma niet gebeuren en Rolf 
maakte een WhatsAppgroep 
aan. Het was een uitdaging, 
maar het lukte hem om een 
team enthousiaste mensen bij 
elkaar te krijgen. Er was wei-
nig tijd, maar er moest wel op 
heel korte termijn een play-
backact neergezet worden en 
een team voor de zeskamp. En 
dat al die inspanningen niet 
voor niets waren bleek uit de 
uitslag: ze werden eerste. Ze 
deden als playbackact dat jaar 
‘Mexico‘ van de Zangeres zon-
der Naam. Nu is Rolf captain, 
maar hij wil geen enkele eer 
naar zich toetrekken. Hij is wel 
begonnen met de WhatsAp-
pgroep, maar het team moet 
het waarmaken. Hij is blij met 

en trots op het team van De Pijp. Ondanks dat 
De Pijp een kleine buurtvereniging is, zijn er 
veel enthousiaste bewoners en zonder hen zou 
het niet lukken. Hij noemt een aantal namen 
die wij dan ook niet onbenoemd willen laten. 
De families Klaver, Van Dien, Duijn, Meester, 
Kroon, De Jong, Mulder, Konijn, en de nieuwe 
buren Frank en Marieke. Verder iedereen die 
hand- en spandiensten verleent. Daarnaast zijn 
er een aantal jonge gezinnen in de buurt bij-
gekomen die hopelijk snel aansluiting vinden 
en mee gaan doen. In 2017 was het weer een 
uitdaging om een team bij elkaar te krijgen. 
Met de playbackshow deden ze Bob en Annie 
de Rooy en daar werden ze zesde mee. In het 
totaalklassement eindigden ze op de tiende 
plaats. 
We kwamen weer op de tekst ‘meedoen is be-
langrijker dan winnen‘. Winnen blijft natuurlijk 
altijd een lekker gevoel, maar het leukst is het 
natuurlijk dat er altijd veel bewoners aanwezig 
zijn bij de playbackshow en de zeskamp. Dat 
geeft toch altijd weer een gevoel van verbon-
denheid. Bij De Pijp hoef je geen lid te zijn, je 
betaalt per activiteit. De shirtjes voor de zes-
kamp zijn gesponsord door Niek Konijn en Wen 
de Jong. 
Naast de zeskamp hebben ze ook nog een aan-
tal andere activiteiten. Zo hebben ze elk jaar 
een barbecue. Deze wordt op wisselende loca-
ties gehouden bij iemand in de schuur en wordt 
heel goed bezocht, zowel door jong als door 
buren die vroeger ook jong waren. Ze doen een 
nieuwjaarsborrel en met Pasen is er een activi-
teit voor de kinderen. Als we dan horen dat De 
Pijp in 2016 bijna op z’n gat lag en we zien nu 
weer een bruisende buurtvereniging met een 
enthousiaste captain en een enthousiast team, 
dan kunnen we vaststellen dat ook in 2018 een 
buurtvereniging levensvatbaar kan zijn. En ook 
een relatief kleine buurtvereniging. 
We voegen bij ‘De buurtverenigingen aan het 
woord‘ altijd een foto van de captain(s) en 
coach, plus een actiefoto van een activiteit. 
Bij De Pijp is dit niet gelukt. We kregen als ant-
woord: ik ben niet belangrijk, maar de mensen 
die actief zijn in de buurtvereniging. En dat 
zijn Marieke, Martine, Mieke, Irma, Louise en 
Astrid. Helaas staat Astrid niet op de foto. Op 
de foto van de playbackshow staan Martine en 
Marieke. 
De laatste vraag die we aan Rolf stellen: wat 
zou je willen veranderen? Als antwoord krijgen 
we: het gaat zo wel goed. Hij vindt de gezellig-
heid bij alle activiteiten uniek en diezelfde sfeer 
ervaart hij ook in de feestweek. En als een Bra-
bander zegt dat hij de sfeer en de gezelligheid 
in de Wijdewormer uniek vindt, dan is dat een 
groot compliment.

René Provoost
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Kunst na Arbeid komt naar dorpshuis Wijdewormer

Bij enkele bijzondere gelegen-
heden, zoals de aankomst van 
Sint Nicolaas vorig jaar, heeft 
een deel van onze inwoners 
al rechtstreeks kennis kunnen 
maken met een kleine afvaar-
diging van dit fanfareorkest 
dat van veel meer markten 
thuis bleek te zijn. We kennen 
het orkest ook van hun con-
certen op het bordes van de 
Nicolaaskerk in Purmerend. 
Dat is elk jaar weer een heel 
gezellige zomeravond. Hun 

jaarlijkse concert in de Purma-
ryn is altijd heel gevarieerd. 
Dit voorjaar hebben we kun-
nen genieten van hun concert 
‘At The Movies 2’. Een werve-
lende show van muziek ge-
combineerd met beelden van 
de desbetreffende film. 
Er zijn links met Wijdewormer. 
Marieke van Nieuwenhuizen 
(Hallerweg) is orkestlid van 
KNA waar zij saxofoon speelt 
en Maarten Meirmans (mijn 
neef) verzorgt de percussie. 

Bovendien arrangeert hij de 
muziek met de filmbeelden en 
produceert hij de video die op 
YouTube te zien is. 
Kunst Na Arbeid (KNA) werd 
in 1927 opgericht. Van oor-
sprong een klassiek fanfareor-
kest met het bekende koper-
werk, aangevuld met saxofoon 
en slagwerk. Nu, na ruim ne-
gentig jaar, vonden zij het wel 
eens leuk om voor even terug 
te keren naar de roots. Naar 
de muziek die echt geschre-
ven is voor een fanfareorkest 
en daar een concert mee sa-
men te stellen. Er is een gro-
te variëteit in fanfaremuziek 
en in de loop der jaren is er 
ook veel nieuwe muziek bij-
gekomen, zoals het nummer 
‘I Will Follow You’ uit de film 
‘Sister Act’. Ook de themamu-
ziek van de Olympische Spelen 
van 1988, ‘The Olympic Spirit’, 
werd voor fanfare geschreven. 
Met deze en andere fanfare-

muziek heeft KNA een mooi, 
gevarieerd concert samenge-
steld dat zij als zondagmid-
dagconcert gaan uitvoeren in 
ons eigen dorpshuis en wel op 
zondag 17 juni. Het concert 
begint om 15.00 uur. Kaarten 
kosten € 8,- en zijn te bestel-
len via www.kna-purmerend.
nl of met een mailtje naar de 
PR-commissie: knapurme-
rend@gmail.com.

Damesklaverjassen sloot seizoen af

Op de laatste avond van het seizoen wordt er 
gewoon als altijd geklaverjast, maar de punten 
zijn dan niet meer van belang voor de eind-
stand van het seizoen. Wel dubbele prijzen 
deze avond, want de dames spelen niet voor 
de lol alleen. Het gaat uiteindelijk toch om de 
prijzen die er te winnen zijn. De laatste mar-
senprijs van dit seizoen ging naar Gerda Laan. 
Zij haalde 2 marsen. De poedelprijs was voor 
Thea van der Meiden. Zij kwam niet verder dan 
3534 punten. De uitslag van deze avond was als 

volgt:
1. Tiny Vet 5196
2. Marianne Kruijver 5062
3. Gerda Laan 5058
4. Joop van Diepen 4954
5. Thea Lambalk 4884
6. Karin Schilder 4751
7. Tiny Hooijberg 4654
8. Aaf Maartensz 4638
9. Barti Klomp 4633
10. Elly Visser 4601
11. Edith Bakker 4565
Het totaalklassement van het 
seizoen 2017-2018 ziet er als 
volgt uit:
1. Yvonne Konijn 28481
2. Rina Verkuyl 28169
3. Greet Konijn 28151
4. Joop van Diepen 28037
5. Marianne Kruijver 27863
6. Ger Kok 27857
7. Jannig Konijn 27700
8. Toos Evers 27694
9. Gerda Laan 27438
10. Mevr. Van Diepen 27280
11. Lida Ransijn 27080
12. Aaf Maartensz 26687
13. Rian de Witt 26613
14. Jose Zandbergen 26438
15. Barti Klomp 26297
16. Tiny Hooijberg 26085

17. Tiny Konijn 25843
18. Elly Visser  25358
19. Edith Bakker 24263
Op de foto van de seizoenwinnaars ontbreekt 
Yvonne Konijn. Haar prijs werd in ontvangst ge-
nomen door haar man Siem. De tweede plek 
was voor Rina Verkuijl en op de derde plaats 
moet Greet Konijn staan. Maar omdat die er 
ook niet was staat daar de nummer vier, Joop 
van Diepen. Op de andere foto staan de drie 
winnaars van de avond.
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Feest bij Stal Nieuwland

Royal Liberty van Stal Nieuwland is op 24 fe-
bruari naar de hengstenkeuring (international 
heavy warmblood studbook) in Zwolle ge-

Jeugdrubriek
jeugdredactie Lucas van de Weijer

Spiderman homecoming, een superhelden film of 
een studenten comedy 
Een tijdje geleden is de Marvel 
film Spiderman Homecoming 
uitgekomen. Ik heb deze film 
nu pas gezien. Het gaat over 
een schooljongen genaamd 
Peter Parker. Hij wordt gebe-
ten door een radioactieve spin 
en krijgt daardoor superkrach-
ten. De film Spiderman Home-
coming begint meteen waar 
de film Civil War, de film waar-
in Spiderman werd geïntrodu-
ceerd, eindigde. Dit betekent 
dat je niet een original story 
krijgt, zoals bij veel eerste de-
len van films het geval is. De 
film zegt eigenlijk: Jullie ken-
nen Spidermans begin al, dus 
hier is een verhaal wat veel 
leuker is en dat jullie nog niet 
kennen. Dit zorgt ervoor dat 
je niet onnodig veel tijd kwijt 
bent aan het begin van de film 
en wat er ook voor zorgt dat 
je meteen met de actie kan 
beginnen. In de film neemt 
Spiderman het op tegen wa-

penhandelaren die in buiten-
aardse wapens handelen. Hij 
probeert dit de balanceren 
met zijn leven als middelba-
re scholier. Je vergeet het vrij 
snel als je de film ziet, maar 
Peter is pas 15 jaar oud.
Het mooie aan de film vind ik 
dat het verhaal niet gaat over 
superhelden die de wereld 
meerdere keren hebben ge-
red, maar juist over een jon-
gen die net zijn superkrachten 
heeft gekregen, midden in zijn 
schooltijd zit en ondertussen 
kleine criminaliteit in Queens, 
New York City bestrijdt. Door-
dat de film zich op zo’n kleine 
dreiging focust, kan je heel 
mooi zien wat er gebeurt met 
de bevolking wanneer er alle-
maal gemaskerde helden ‘de 
dag redden’.
De humor in de film spreekt 
mij ook heel erg aan. Ik zit 
zelf in het laatste jaar van de 
havo en, ondanks dat de VS 

een totaal ander schoolsy-
steem heeft, bleek de humor 
vrijwel hetzelfde. Ik kon me er 
dus ook heel goed in vinden. 
De humor was vlot en de ste-
reotypes duidelijk maar niet 
te overdreven. Spiderman 
staat in de comics bekend 
dat hij veel praat en tijdens 
de gevechten vaak komische 
opmerkingen maakt om zijn 
tegenstanders uit het veld te 
slaan.  De film weet dit soort 
humor perfect te vertalen 
naar de kijkers.
Als laatste wil ik nog wat zeg-
gen over de plot twist aan het 
begin van het laatste deel van 
de film. Voor degenen die het 
niet weten, een plot twist is 
een verandering in het ver-
haal van een film of een boek 
die zo’n grote inpact heeft op 
de karakters, dat ze zich er an-
ders door gaan gedragen. In 
Homecoming is de plot twist 
heel goed gebruikt om de risi-

co’s te verhogen en daardoor 
wordt het ook een heel stuk 
spannender.
Ik zou deze film echt aanra-
den. Ondanks dat het niet een 
onmiddellijke klassieker is - 
denk bij klassieker aan films 
als The Lion King, Titanic en 
Avatar - of ooit een klassieker 
gaat worden, is het zeker een 
goede film. De film laat mooi 
zien hoe er op de straat wordt 
gereageerd als er allemaal 
superhelden met maskers de 
wereld gaan beschermen. Ook 
is de humor vlot en komt de 
punchline altijd op het juis-
te moment. Ik zou deze film 
een 7,8 geven, geen klassieker 
maar wel zeker een aanrader 
voor liefhebbers van super-
heldenfilms of films die zich 
afspelen rond de middelbare 
schooltijd.

weest. Hij is daar goedgekeurd 
met een 10 voor zijn gedrag! 
Daarom mag Stal Nieuwland 
hun eigen gefokte, op de 
Zuiderweg geboren, hengst 
aanbieden voor dekdiensten. 
Royal Liberty is springgefokt 
en komt uit een ‘sportfamilie’. 
Nakomelingen van zijn vader 
Royal Highness en moeder 
Ulandra hebben hun sporen 
al verdiend op internationaal 
springniveau. Royal Liberty zal 
worden getraind om een goed 
springpaard te worden.
De afgelopen maand is er 
een veulen geboren bij Stal 
Nieuwland. Vanaf de geboorte 
is Jaap Zandvliet bij het veulen 
en de moeder. Hij knuffelt het 
veulen, kruipt er onderdoor 
en zit aan de benen. Hierdoor 
krijgt Jaap het volledige ver-
trouwen van het veulen is het 

niet bang voor mensen (hoefsmid en dieren-
arts). Een prachtig schouwspel. 

Irma van der Stouwe-Kosters
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bij mij of u thuis en vergoed door verzekeringen

-nek en schouder       -onvruchtbaarheid
-blaasontsteking       -ADHD
-bijwerkingen chemokuur      -zwangerschapsklachten
-chronische ziektes      -burnout
-maar ook bij verwerking van verlies en rouw

Massagepraktijk AdaCadabra

heerlijke ontspanningsmassage, 
babymassage of een Voetreflexmassage 
bij stress, pijn en andere klachten zoals:

Ada Hanemaaijer 
Ringdijk 24 ar
1456 AJ  Wijdewormer

0647177587
www.adacadabra.nl.

hanemaaijer8@hotmail.com
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Abonnementen en jour-
naalpost
Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal 
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456 
bestaan nog de volgende mogelijkheden. 

Afhaalabonnement
Op een door de abonnee aangegeven adres binnen het post-
codegebied 1456 wordt door ons een extra WWJ afgegeven in 
een geadresseerde envelop: € 14,50 per jaar. 

Postabonnement
Het WWJ wordt via Postnl verzonden naar een adres in Neder-
land: € 38,00 per jaar. 

Voor aanmeldingen/wijzigingen/opzeggingen:
penn@wijdewormerjournaal.nl

Journaalpost
Journaalposten kunt u per mail doorgeven aan redactie@wij-
dewormerjournaal.nl. Geef in de mail aan in welke maand u 
de advertentie wilt plaatsen.

Tarieven:
€ 0,50 per regel in standaardopmaak Wijde Wormer Journaal
(dit kader is 2 standaard kolommen breed).

Geslaagd zondagmiddagconcert Accordando

Zondagmiddag 15 april orga-
niseerde accordeonvereniging 
Accordando een concert in 
het dorpshuis Wijdewormer.
Voorzitter Peter Lensselink 
van Accordando heeft mij uit-
gelegd dat er om de twee jaar 
een concert plaatsvindt, waar-
bij accordeonverenigingen uit 
de omgeving worden uitgeno-
digd om te komen spelen in 
het dorpshuis. Dit vindt ook 
regelmatig plaats bij andere 
verenigingen, zodoende zie en 
hoor je hoe anderen hun mu-

ziek ten gehore brengen en 
dat zijn dan weer leermomen-
ten voor elkaar. 
Voor deze middag waren twee 
accordeonverenigingen uit 
Amsterdam uitgenodigd, te 
weten accordeonvereniging 
Musica o.l.v. Anita Pronk, ac-
cordeonvereniging Concer-
tina’s o.l.v. Elly Meekel en ui-
teraard was Accordando aan-
wezig met het combi-orkest 
en het A-orkest, beide o.l.v. 
Marja Vrieling.
Het combi-orkest van Accor-

dando trad als eerste op met 
vrolijke nummers van o.a. Roc-
co Granata, Ramses Shaffy en 
Abba. Daarna trad Musica op 
met vrolijke melodieën en een 
goed uitgevoerd nummer van 
Mozart. Concertina’s is een 
vrij jonge vereniging o.l.v. Elly 
Meekel die er goed de wind 
onder had. De nummers La 
Storia, Cubano (tango-uitvoe-
ring) en House of the Rising 
Sun van The Animals vielen 
zeer goed in de smaak bij het 
publiek. Als laatste trad het 
A-orkest op van Accordando 
met nummers als Balkan Fie-
ber, Saphir, The Carpenters 
Forever en als sluitstuk het 
zeer goed uitgevoerde Blues 
Factory. 
Het talrijke publiek beloonde 
de orkesten met een dave-
rend applaus. Accordando kan 
met trots terug kijken op een 
zeer geslaagde middag die ze-
ker voor herhaling vatbaar is, 
maar dan wel met meer be-
langstelling vanuit de polder. 
Jullie hebben wat gemist!

Arie Bierhaalder
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Het dorpshuis lekt

Ons dorpshuis Wijdewormer is gebouwd naar 
het voorbeeld van de oude boerderij De Kuil, 
die plaats moest maken voor de nieuwe Multi 
Functionele Accommodatie (MFA). Deze MFA 
biedt, behalve aan het dorpshuis, ook onder-
dak aan de kinderopvang van Baloe, de OBS 
Wijdewormer en een aantal appartementen. 
Een deel ervan is laagbouw en is voorzien van 
een plat dak. Het gaat dan vooral over het 
schoolgedeelte tussen de gymzaal en de hoge-
re appartementen. Tussen de entree van het 
dorpshuis loopt een gang naar het OBS-gedeel-
te en daar stond de laatste tijd regelmatig een 
plasje water, ongeveer halverwege de gang. 
Lekkage dus. En duidelijk was ook wel dat het 
lek ergens in het dak moest zitten, maar bij een 
plat dak is het vinden van de oorzaak vaak heel 
lastig. Er was al verschillende keren een poging 
ondernomen en telkens dacht de loodgieter 
het euvel te hebben gevonden, maar dat bleek 
ook telkens weer niet het geval te zijn. Woens-
dag 11 april was de loodgieter er weer om in 
een ultieme poging het lek te dichten. Het is nu 
weer even wachten op een flinke hoosbui om 
vast te kunnen stellen of het lek nu definitief 
gedicht is.

Een frisse wind door het dorpshuis

De feestzaal in het dorpshuis is goed geoutil-
leerd. Mooie dansvloer, mooi toneel en een 
moderne ruime bar. Dat moet ook wel want 
er vinden regelmatig feestjes en druk bezoch-
te evenementen plaats. Niet zelden is de zaal 

dan nokvol feestende mensen. Dat zijn heel 
gezellige avonden. Maar soms ook blijkt op 
zo’n avond het feestgedruis wat getemperd te 
worden doordat het te warm en te benauwd 
wordt. Dat zou te maken hebben met de hoog-
te van de zaal. Bovenin ontstaat dan een war-
me luchtlaag die als het ware een soort deken 
vormt waardoor de lucht eronder niet voldoen-
de beweegt. Er is weliswaar een mechanische 
luchtverversing maar de uitstroomopeningen 
daarvan zaten te hoog, waardoor alleen de bo-
venste luchtlaag in beweging kwam. 
Daar is nu verandering in gebracht. De vier uit-
stroomopeningen zijn nu een flink eind omlaag 
gebracht, waardoor de lucht ook onderin de 
zaal in beweging komt en beter ververst wordt. 
Dat moet toch een verademing zijn. Zeker voor 
de bezoekers van de laatste Generations Fly By 

op 7 april. Voor de nieuwe in-
stallatie was dat wel de vuur-
doop

Het monument ging van acht naar zeven

Het monument van verzets-
man Pieter Slooten wordt be-
heerd door de hoogste klas 
van onze OBS, groep 8. En dat 
houdt in dat die taak elk jaar 
wordt overgedragen aan de 
toekomstige groep 8, de hui-
dige groep 7 dus. Het is een 
jaarlijkse formaliteit waarbij 
een aantal kinderen hun ge-
dicht over vrijheid, vrede en 
toekomst voorlezen waarna er 
een mooi bloemstuk voor het 
monument wordt gelegd. Het 
heeft iets plechtigs en de kin-
deren staan gezamenlijk even 
stil bij de achtergronden van 
zo’n monument. Het is een 
manier om ook in de toekomst 

het bewustzijn in stand te houden dat vrede en 
vrijheid niet zo vanzelfsprekend zijn. Voor de 
komende herdenking op 4 mei waren genoeg 
kinderen die zich vrijwillig aanboden om daar 
de formaliteiten te verrichten, zowel voor de 
kranslegging als voor het voordragen van hun 
gedichten.
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Uitslagen klaverjassen WWSV van 
30 maart en 20 april
Binnen in de Boogbal is het 
nog ouderwets gezellig. Buiten 
ligt dat inmiddels iets anders. 
Het uitzicht vanuit de kantine 
van WWSV gaat steeds meer 
lijken op een Sahara-achtig 
landschap van grote zandho-
pen die aardig kunnen stui-
ven als het een beetje stevig 
waait. Gelukkig is dit van tijde-
lijke aard en zal dat snel na de 
zomer gaan veranderen. 
Het is ons niet meer gelukt 
deze uitslagen nog in het 
aprilnummer te vermelden, 
dus krijgen we nu twee klaver-
jasuitslagen, nl. van 30 maart 
en 20 april. Daarna is voor de 
zomervakantie nog één kla-
verjasavond gepland en wel 
op 18 mei. 
Op 30 maart ging de mar-
senprijs naar mevrouw J. van 
Diepen. Zij haalde een niet on-
verdienstelijk aantal van vier 
marsen. De 3826 punten van 
Peter Vredenburg bezorgden  
hem de poedelprijs. 

De tien besten van deze 
avond:

 1. Jan Buys 5542
 2. Mw. J. van Diepen 5532
 3. Cor Konijn 5447
 4. Sjaak Kooter 5323
 5. Thea Kwantes 5220
 6. Mart Zeilemaker 5191
 7. Ed Bakker 4984
 8. Mw. J. Konijn 4922
 9. Adrie van Diepen 4863
10. Martin Bank 4817

Uitslagen klaverjassen 
WWSV van 20 april

Op deze tweede klaverjas-
avond in april haalde Peter 
Vredenburg maar liefst vier 
marsen en verdiende daar-
mee de marsenprijs. De poe-
delprijs was voor Jaap Kramer 
met 3972 punten.
Hieronder de beste tien van 
deze avond:
1.      Siem Denneman         5221
2.      Ben Rijmers                 5153
3.      Ed Meijn                       5087
4.      Rikus Konijn                 4886
5.      Cor Konijn                    4761
6.      Piet Konijn                   4666
7.      Peter Vredenburg      4617
8.      Mw. R. de Witt           4573
9.      Mw. A. Vredenburg   4544
10.   Mw. J. Konijn              4123

Teamklaverjassen afgelast
Vrijdag de 13de was wellicht 
een niet zo goed gekozen 
avond voor dit jaarlijkse kla-
verjasevenement. Of het er 
iets mee te maken heeft is niet 
duidelijk, maar zeker is dat de 
animo ervoor erg tegenviel. 
Tot enkele dagen ervoor had-
den zich nog maar acht teams 
aangemeld. Op de laatste dag 
moest bovendien een team 
zich terugtrekken, zodat er 
maar zeven teams resteerden. 
Het minimaal aantal teams 
voor een goed georganiseerd 
toernooi was twaalf. Het ge-
volg was dat Co Konijn moest 
besluiten deze avond af te ge-
lasten, helaas. Jammer van het 

werk en de voorbereidingen 
en ook jammer voor de inge-
schreven teams. Het is overi-
gens een verschijnsel dat zich 
bij klaverjassen over de hele 
linie lijkt voor te doen. Kla-
verjassen wordt steeds meer 
iets voor de ouderen. Jonge-
ren zoeken het steeds meer 
bij andere activiteiten en an-
dere kaartspellen, keezen bij-
voorbeeld. En dat wordt ook 
steeds vaker gecombineerd 
met klaverjassen. Alleen is dat 
bij een organisatie van team-
klaverjassen heel moeilijk in 
te passen. Gemengde teams? 
Twee klaverjassers en twee 
keezers?

Agenda dorpshuis in de komende weken

Wijdewormerplein 3 
1456 CB Wijdewormer 
Tel.: 0299 421266 

06-40612799  
06-15449772 

NL89RABO 0129578037

Vaste activiteiten dorpshuis

Verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hebben 
ieder een vast tijdstip en een vaste ruimte. Vrijwel alle ver-
enigingen kunnen wel nieuwe leden plaatsen en zijn ook al-
tijd bereid geïnteresseerden ter plekke te informeren over 
mogelijkheden, contributie en eventuele voorwaarden. Kom 
dus gerust eens  kijken hoe het toegaat bij de vereniging waar 
uw belangstelling naar uit gaat. Onderstaand een alfabetisch 
overzicht van de verenigingen en de tijd waarop zij hun activi-
teit in het dorpshuis starten.

Accordando donderdag 19:00 Grote Zaal
Badminton donderdag 20:00 Gymzaal
Baloe dinsdag 15:00 Gymzaal
Biljarten donderdag 19:30 Foyer
Bridge woensdag 19:30 Foyer
Dameskoor vrijdag 13:30 Vergaderzaal
Dansles zondag 19:00 Grote Zaal
Kobundo vrijdag 20:00 Gymzaal
Aerobic Veren. Odin maandag 20:00 Gymzaal
Ouderensoc. donderdag 13:00 Foyer
Purple woensdag 20:30 Vergaderzaal
Volleybal dinsdag 20:00 Gymzaal
Yoga maandag 18:45 Vergaderzaal

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Wo 9-5 Inloopspreekuur DCW 09.30 Foyer
Do 10-5 Hemelvaartsdag 19.00 Grote zaal
Zo 20-5 Pinksteren gesloten
Ma 21-5 Pinksteren gesloten
Za 26-5 Rokers van Neck 16.00 Foyer
Vr 1-6 Uitvoering  ‘St. Ovatie’ 20.00 Grote zaal
Za 2-6 Uitvoering  ‘St. Ovatie’ 20.00 Grote zaal
Zo 3-6 Uitvoering  ‘St. Ovatie’ 20.00 Grote zaal
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D HE EER

Elektrotechniek

Uw contact voor data en elektra

Wijdewormer

fax 0299 463343

tel. 0299 461980 / 06 53883296

info@deheer-elektrotechniek.nl

Chinees  Indisch  Specialiteiten  Restaurant

THE BLUE LOTUS 

Familiefeesten - zakendiner

bedrijfsfeest - catering

Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster

en Neck ook bij u thuis of op het werk.

Nu ook catering.

Nieuwstraat 71  Purmerend

Tel. 0299 - 434999

Tel./fax 0299 - 422715

Oosteinde 19

1647AA Berkhout

Ruud John

Bouw- en aannemingsbedrijf

0229 551120

0229 551005

06 23669845

Tel.

Fax:

Mob:

Machineverhuur

Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3A

1461 DW  Zuidoostbeemster

www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950

fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Wouters bv

L O O N -   E N A A N N E M E R S B E D R I J F

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster en Neck 
bij u thuis of op het werk

Nieuwstraat 71  1441 CL  Purmerend
Tel. 0299-434999  fax 0299-422715

www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl
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