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Nieuwjaarsklaverjassen, 
keezen en koppeldarten

Op vrijdag 5 januari. 
Start om 20.00 uur in het dorpshuis

Wij wensen u allen een gezond 2018 toe

Gezondheid is ons hoogste goed, al zou je dat 
de laatste week van het jaar niet zeggen met 

al die oliebollen en appelflappen. En dan om 
twaalf uur ook nog de champagne erachteraan. 

Het is maar goed dat daar nu 
even een eind aan is gekomen 
en onze maag tot rust is ge-
komen. Het weer is overigens 
ook van streek. We hebben 
nu al jaren achtereen in ons 
overhemdje vuurwerk kunnen 
afsteken. Temperaturen die 
overdag rond de 11 graden 
schommelen. We moeten het 
tegenwoordig doen met een 
dagje sneeuw en een paar 
nachtvorstjes. We missen die 
winter steeds meer. Weet u 
nog hoe dat is? IJs op de ring-
vaart? Bannetochten? De laat-
ste keer was in februari 2012. 
En gelukkig hebben we daar 
foto’s van zodat we toch nog 
even kunnen genieten van 
de herinneringen. Afhankelijk 
van de ruimte in dit blad heb-
ben we hier en daar de gaat-
jes ermee gevuld. Hebben we 
toch even de winter gezien!

Glasvezelaansluiting in de polder komt dichterbij
Tijdens de jaarvergadering 
van de Contact Commissie 
met het College van B en W 
gaf Remco Doorn aan dat ini-
tiatieven op dit gebied kon-
den rekenen op ondersteu-
ning van de gemeente en de 
provincie in de vorm van een 
garantiestelling. Ook wees hij 
op een inmiddels gestart ini-
tiatief in Spijkerboor. Daar is 
een groep opgericht onder de 
naam Breedband Wormerland 
Buiten (BWB). Deze groep 
heeft inmiddels de eerste ge-

sprekken met gemeente en provincie gehad en 
is nu toe aan een inventarisatie bij de toekom-
stige gebruikers. 
Glasvezel is momenteel de snelst mogelijke 
verbinding voor internet, telefoon en radio/tv. 
Een breedbandverbinding in optima forma dus. 

Bewoners in de buitengebieden waar geen ka-
bel-tv is aangesloten, zijn aangewezen op ver-
bindingen met een lage snelheid en capaciteit. 
Zij hebben daar te maken met een haperende 
tv-ontvangst en telefoonverbinding en traag 

Vervolg zie pagina 19
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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 3 februari
Kopij uiterlijk op:
woensdag 24 januari
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 9 januari
Plastic: 
dinsdag 23 januari
Groen: 
dinsdag 16 en 30 januari
 
Oud papier
zaterdag 27 januari
zaterdag 31 maart
zaterdag 26 mei
zaterdag 28 juli
zaterdag 29 september
zaterdag 30 november
 
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
2 en 23 januari

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
12 januari

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

data nog niet bekend

Koffieochtenden DCWO
2e woensdag van de maand
vanaf 9:30 uur
10 jan. presentatie diensten-
centrum
14 febr
14 maart
11 april
9 mei
13 juni

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
Yvonne Roeleveld 

0299 431556

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

Op 10 januari 2018 is een kerstboom 
nog maar een halve euro waard
Woensdag 10 januari kunnen 
de kerstbomen worden in-
geleverd op het pleintje voor 
de school. Daar staat dan een 
ambtenaar met een aantal rol-
len munten, die dan voor elke 
ingeleverde boom € 0,50 uit-
keert. De jacht naar kerstbo-

men zal dit weekend dus zijn 
hoogtepunt bereiken, want 
eerlijk gezegd: zo’n prijs krijg 
je er nooit meer voor. Ster-
ker nog: alleen tussen 8.00 en 
9.00 uur zijn ze geld waard, 
daarna niets meer. 
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Gemeenteraad stemt in met verkiezing leden 
contactcommissies
In de gezamenlijke vergade-
ring van het college en de Con-
tactcommissie Wijdewormer 
op 22 november was er nog 
veel onduidelijk over de toe-
komst van de contactcommis-
sies (cc’s). De gemeente was 
nog bezig met de inventarisa-
tie van het huidige taakgebied 
en de veranderingen daarin in 
de toekomst. Ook was het nog 
onduidelijk hoe de commissie 
zou moeten worden samenge-
steld. 
Tot nu toe werden leden van 
de contactcommissie gekozen 
uit de beschikbare kandida-
ten. Dit is een prima systeem 
zolang er maar voldoende 
kandidaten zijn waaruit geko-
zen kan worden. Maar helaas 
is de animo voor een taak in 
deze commissie de laatste ja-
ren wat teruggelopen. Onze 
contactcommissie telt nu vier 
leden, maar bestond in de 
vorige periodes altijd uit vijf 
leden. Het minimum aantal 
leden is drie, zodat onze con-
tactcommissie aan de voor-
waarden voldoet. 
Tijdens de gemeenteraad-
vergadering van 28 novem-
ber heeft de raad ingestemd 
met een voorstel van de VVD 
om het huidige systeem van 

OVER-gemeenten zoekt medestanders in Waterland 
en Landsmeer
OVER-gemeenten is de naam 
van de ambtelijke fusie tus-
sen Wormerland en Oostzaan. 
Het is een vorm van intensie-
ve samenwerking tussen de 
beide gemeenten, waardoor 
een grote mate van efficiency 
bereikt kan worden. Het doel 
is het besparen van kosten, 
maar dan met behoud van het 
eigen bestuurlijke apparaat: 
Burgemeester en Wethouders 
en de gemeenteraad. De Wor-
merlandse gemeenteraad is 
nu unaniem van mening dat 
een uitbreiding van deze sa-

menwerking met Landsmeer 
en Waterland van belang is en 
verzoekt het college deze mo-
gelijkheden bij de beide ge-
meenten onder de aandacht 
te brengen. Volgens de raad 
is deze verdere samenwer-
king een waarborg voor het 
behoud van de bestuurlijke 
zelfstandigheid. Ook de over-
heid streeft naar meer effi-
ciency bij gemeenten, vooral 
door het samenvoegen van 
kleinere gemeenten. Daarbij 
verliezen de onderliggende 
gemeenten hun zelfstandige 

bestuursorgaan. Ambtelijke 
samenwerkingsverbanden zo-
als OVER-gemeenten zijn een 
manier om dit te voorkomen, 
vooral als deze samenwerking 
verder kan worden uitgebreid 
met Waterland en Landsmeer.
Ook op andere plekken in 
onze provincie onderzoeken 
gemeenten mogelijkheden tot 
ambtelijke samenwerkings-
verbanden. Zo zijn Broek op 
Langedijk en Heerhugowaard 
in overleg over een soortgelij-
ke ambtelijke fusie.

verkiezing van de cc-leden te 
handhaven. Daar werd wel de 
voorwaarde aan verbonden 
dat er dan voldoende kandida-
ten beschikbaar moeten zijn. 
De verkiezing hoeft niet langer 
gelijktijdig te zijn met de ver-
kiezingen van de gemeente-
raad. Ook wordt het mogelijk 
gemaakt voor bewoners om 
tijdelijk zitting te hebben in de 
cc. Verder ligt het in de ver-
wachting dat het werkterrein 
van de toekomstige cc’s zal 
worden verbreed. Gemeenten 
krijgen steeds meer taken van 
het Rijk toebedeeld, onder an-
dere op het gebied van zorg, 

jeugdhulp en jeugdzorg. Op 
deze gebieden zullen de toe-
komstige cc’s ook een rol toe-
bedeeld krijgen.
De werkgroep die hierover 
met een aantal voorstellen 
gaat komen, is overigens 
destijds in het leven geroe-
pen naar aanleiding van een 
brandbrief van onze contact-
commissie. In deze brief van 
2015 maakte onze cc de ge-
meente duidelijk dat zij de 
indruk had niet serieus geno-
men te worden. Voor het col-
lege was deze brief aanleiding 
om actie te ondernemen.



4

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
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Kans van slagen Hotel 
Wormerland minimaal
Het plan voor de realisatie 
van een hotel achter de Bur-
ger King is inmiddels al ruim 
9 jaar geleden ingediend, nl. 
in juni 2008. Het ging toen om 
een hotel van 100 kamers, een 
conferentieruimte, restaurant, 
café, fietsenverhuur en 160 
parkeerplaatsen. De totale 
oppervlakte was 3075 m2 met 
een nokhoogte van 13,5 me-
ter. 
Omdat het hotel gepland was 
op een locatie waarvan het 
bestemmingsplan dit niet toe-
staat (de bestemming daar is 
‘verkeersdoeleinden’), moest 
de gemeente een artikel 
19-procedure opstarten. Daar-
na heeft het plan ter inzage 
gelegen in de periode van 28 
mei tot en met 8 juli 2015. In 
die periode konden zienswij-
zen worden ingediend en dat 
deed ook de Provincie. Op 28 
juni 2015 werd van Gedepu-
teerde Staten een zienswijze 
ontvangen waarvan de inhoud 
op het volgende neerkwam:
- De locatie valt buiten het 
Bestaand Bebouwd Gebied 
(BBG).
- Het gaat om de bufferzone 
waar slechts kleinschalige ver-
stedelijking is toegestaan.
- Het nut en de noodzaak zijn 
niet voldoende aangetoond. 
Er is genoeg aanbod in de om-
geving.
Het College heeft daarna nog 

Carla Braan begeleidde 
Kerstconcert in de Purmaryn
Zaterdagavond 16 december 
vond het jaarlijkse kerstcon-
cert plaats van de Operet-
tevereniging Purmerend en 
Omstreken. Het werd een 
bijzonder sfeervol concert 
waarin behalve koor en solis-
ten van P&O ook de jeugd van 
de Muziekschool Purmerend 
optraden. 
Dit is een selectie uit de groep 
Kikkers: het Noord-Hollands 
selectiekoor. Dit laatste ge-
beurde onder de altijd bezie-
lende leiding van het feno-
meen Jan Maarten Koeman. 
Naast kerstliederen werden 
ook bekende stukken uit de 

laatste operette - Die Fleder-
maus -  gezongen.
De afwisseling met het 
Noord-Hollandse selectiekoor 
maakte er een zeer gevarieer-
de avond van. Carla Braan is 
al jaren de vaste begeleidster 
van de operettevereniging. 
Zij begeleidt alle repetities 
van de vereniging en als dat 
nodig is komen de solisten bij 
haar thuis repeteren. Zoals 
de afgelopen periode tijdens 
de voorbereiding voor Die 
Fledermaus. Ook de jaarlijkse 
kerstconcerten van operette-
vereniging P&O worden door 
haar begeleid.

Lang gekoesterde wens wethouder Elly Fens verwezenlijkt
Het idee om een aantal voor-
uitgeschoven posten van het 
Dienstencentrum in de ver-
schillende kernen te installe-
ren, werd al in de jaarverga-
dering van 2016 gelanceerd. 
Het van oudsher in Wormer 
gevestigde Dienstencentrum 
wordt hiermee dichter bij de 
inwoners gebracht en is daar-
mee directer te benaderen. 
Op dinsdag 12 december was 
de eerste koffieochtend in ons 
dorpshuis, waar ook vijf inwo-
ners op afkwamen met vragen 
en opmerkingen. Deze eerste 

koffieochtend was een kennis-
makingsochtend en wat met-
een al bleek, was dat de dins-
dag niet de meest geschikte 
dag was. Veel mensen gaan 
dan naar de markt in Purme-
rend. Besloten werd om deze 
ochtend in ons dorpshuis 
voortaan te houden op de 
tweede woensdag van elke 
maand. 
Het Dienstencentrum organi-
seert regelmatig presentaties 
over de verschillende gebie-
den waarop zij werkzaam 
zijn. En dat zijn er veel, zoals 

de wijkbus, Tafeltje Dekje, 
WonenPlus, mantelzorg en 
het Platform. Het Platform 
bestaat uit een groep van zes 
mensen met en zonder een 
handicap, die zich bezighoudt 
met de controle van de toe-
gankelijkheid, bereikbaarheid 
en rolstoelvriendelijkheid van 
allerlei openbare gelegen-
heden. Daarnaast kunnen zij 
daar terecht met alle vragen 
over vervoersvoorzieningen, 
maatschappelijk werk, MEE, 
belastingdienst en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-

ning (WMO). 
Voor de komende koffieoch-
tend op 10 januari staat een 
presentatie over het Dien-
stencentrum op het program-
ma. De ochtend start om 9.30 
uur. De presentatie begin om 
10.00 uur. Op deze ochtend 
zijn alle inwoners van de Wij-
dewormer die meer willen 
weten over het Dienstencen-
trum Wormerland, van har-
te welkom. Voor meer info 
over het Dienstencentrum zie 
www.dcwormerland.nl.
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contact gehad met Gedepu-
teerde Staten en verschillende 
leden van Provinciale Staten, 
maar dat heeft het standpunt 
van de Provincie niet gewij-
zigd. Men blijft vasthouden 
aan het principe dat binnen de 
bufferzone alleen een klein-
schalig hotel met maximaal 50 
bedden haalbaar is.
Het initiatief ligt inmiddels 
weer bij de projectontwik-
kelaar Plavor II bv/Prowinko 
Nederland. Zij moeten nu een 
nieuw plan indienen waarna 
het hele circus opnieuw kan 
beginnen. De vraag is echter 
wel of een klein hotel nog wel 
interessant is voor deze plan-
nenmaker. We wachten het 
af, maar zeker is wel dat Ho-
tel Wormerland verder weg is 
dan ooit. 
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

IJsclub Eendracht maakt Macht had gezellige diploma-uitreiking
Zaterdag 16 december was 
de diploma-uitreiking van ijs-
club EMM. Na de film, waarop 
iedereen kon zien wat hij de 
afgelopen weken had geleerd 
op ijsbaan De Westfries in 
Hoorn, bedankte Dick de Jong, 
als voorzitter van EMM, de 
trainers Demi van Schagen, Di-
onne Gaffel, Sanne van Twisk 
en Anneke Stam voor hun 
inzet de afgelopen zaterdag-
ochtenden. Ook kreeg Corine 
van Schagen een mooie bos 
bloemen overhandigd voor 
haar hulp. 
Daarna kreeg Demi het woord. 
Zij begon haar verhaal dat het 
dit jaar anders was dan ieder-
een gewend was de afgelopen 
jaren, omdat zij het zonder 
Arie van Twisk moest regelen. 
Zij hoopte dat iedereen de les-
sen leerzaam had gevonden 
en had zelf iedere week geno-
ten. Gezien de vele lachende 
gezichten (ondanks het vroege 
tijdstip) dacht zij dat het voor 
velen leuk en leerzaam was. 
De diploma’s die uitgereikt 
werden, waren opgesteld na 
twee examendagen. 
Op 9 december de slalom en 
de start- en remproef, op 16 
december ging het om het 
aantal ronden die er werden 
geschaatst op de 400-me-
terbaan. Je begint bij SP 
(schaatsproef) en vervolgens 
diploma 1 t/m 6. Een 6 hadden 
wij helaas niet dit jaar, maar 
wel een aantal met diploma 
5 en zelfs 5 met ster. Een ster 
betekent dat je veel sneller 
hebt gereden dan vereist is 
voor het diploma dat je krijgt, 
maar nog net tekort voor het 
volgende diploma.
Tevens wordt op het diploma 
het niveau van het sportpas-
poort vermeld; hierbij wordt 
gekeken naar balans en stabi-
liteit, houding en afzet. 
Anneke overhandigde haar 
groepje als eerste de diplo-
ma’s:
Björn Doeksen en Bart de 

Goede een SP-diploma en allebei 11 ronden 
geschaatst!
Lisa Duijn had ook een SP. Yuri de Goede en 
Rensa van Berge diploma 1. Anna Wietske di-
ploma 2.
Als tweede kreeg het groepje van Dionne hun 
diploma´s:
Diploma 2 Jennifer Roeleveld
Diploma 2 met ster: Isabelle Soederhuizen
Diploma 3 Anna Stam, Sem Balvert, Melvin 
Doeksen 
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Derde Twiskemolenloop
Onder barre weersomstandig-
heden werd op 10 december 
de 3e Twiskemolenloop van 
dit seizoen gelopen. Ondanks 
het slechte weer waren er 
toch nog 356 deelnemers aan-
wezig.
De organisatie had besloten 
om uit veiligheidsoverwegin-
gen de afstanden en routes 
aan te passen. Er waren ron-
des uitgezet van 5 en 10 km; 
de deelnemers hadden de 
keus om één of twee keer een 
ronde per route af te leggen. 
Onder de deelnemers waren 
weer enkele lopers uit Wijde-

wormer aanwezig die de har-
de wind en sneeuw trotseer-
den.
Bianca Balvert werd bij de 
vrouwen op de 15 km eerste 
in een tijd van 1.05.54 uur en 
all-in werd Bianca vijfde. Tom 
Roeleveld werd op de 10 km 
mannen 35+ eerste in een 
tijd van 39.59 minuten en Ed 
Meyn werd op de 5 km 55+ 
eerste in een tijd van 22.14 
minuten.
Alle drie de lopers van harte 
gefeliciteerd met het resul-
taat.

Lieke Tip clubkampioen junioren manege 
Purmerbos
Zaterdag 16 december was er 
feest in manage Purmerbos, 
want vanaf 16.30 uur werd 
er zowel voor de junioren als 
senioren gestreden om het 
manege clubkampioenschap. 
Lieke Tip was een van de deel-
nemers bij de junioren en zij 
komt uit in de categorie F4-
proef. Bij het afnemen van de 
proef weten de deelnemers 
nog niet welke pony zij gaan 
bereiden. Pas 10 minuten 
voor de proef mogen zij met 
de aangewezen pony inrijden. 
De af te leggen proef is wel be-
kend omdat zij deze van tevo-
ren hebben doorgekregen. 
De startvolgorde gaat per lo-
ting en Lieke moest als eerste 
de proef afleggen. Het voor-
deel hiervan is dat de pony 
nog niet moe is, maar het 
nadeel is dat de overige deel-
nemers kunnen kijken hoe het 
verloopt. Maar Lieke is een 
‘koele kikker’. Met het hoog-
ste puntentotaal van 228 pun-
ten werd Lieke eerste bij de ju-
nioren en daarmee clubkam-
pioen van manage Purmer-
bos. Of Lieke met dit resultaat 
promoveert naar de F5-proef 
is nog even afwachten. Het is 

Diploma 3 met ster Elise de Goede,Tijmen En-
gelsma
Diploma 4 Sanne Prins, Yannick van Halderen, 
Mike Balvert.
En de toppers met diploma 5 Evy de Wildt en 
Marissa Meijn.
Als laatste kreeg de groep van Demi de diplo-
ma´s; dit waren de verlengde jeugdschaatsers 
en ouders:
Ole Engelsma was helaas niet afgeschaatst
Diploma 3 met ster Chris van Dam
Diploma 4 voor Jort Willig, Guda Jonges en di-
ploma 4 met ster Marloes Willig.
Diploma 5 Liam Duijn en Vera Jonges
Diploma 5 met ster Annika Duijn.
Als laatste de ouders:
Diploma met ster Mark de Goede en Emmy 
Jonges, omdat zij niet hebben afgeschaatst 
maar wel trouw aanwezig waren.
Diploma 3 Co Roeleveld, Corina van Dam, Geer-
tje van Berge
Diploma 3 met ster Sandra Doeksen, Erna van 
Aggelen, Nancy van Dalen
Diploma 4 André de Wildt
Diploma 4 met ster Linda Dinkla
Diploma 5 de broers Harry en Vincent Duijn.
Als laatste sprak Demi de wens uit dat zij ieder-
een hoopte te zien op natuurijs, of anders
op 10 maart voor de Westfrieslandtocht. 
Onder het genot van chips en limonade kon 
iedereen ter afsluiting nog een reeks mooie 
foto´s bekijken die gemaakt waren door Dick 
Hartog.

Demi van Schagen

namelijk zo dat je tweemaal dezelfde F4-proef 
succesvol moet afleggen met de daarbij beho-
rende theorie. Lieke heeft echter haar theorie 
nog niet volbracht, dus is het nog afwachten.
In het nieuwe jaar 2018 zal Lieke zes wedstrij-
den gaan rijden. Wij wensen haar hierbij veel 
succes en op naar de volgende titel.

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

Tjadenweg 56
1456 AM Wijdewormer (Neck)
Tel. 0299 - 47 18 06     Mobiel 06 - 55 305 447
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Mercuriusweg 1
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t. (075) 6426421
f. (075) 6426846
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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Kunstwerken van drijfhout in vitrine dorpshuis

In het novembernummer kondigden we al aan 
dat de vitrinekast in het dorpshuis eind no-
vember door Simone Prins-Olij ingericht zou 
worden. Dit gebeurde op 23 november. De vi-
trinekast is gemaakt in opdracht van de stich-
ting Cultuurhistorie Wijdewormer, die ook de 
eigenaar is. De vitrine wordt beheerd door Piet 
Gans. Zoals op het bordje in de vitrinekast staat, 
is deze mogelijk gemaakt dankzij donateurs, 
vrienden en sponsors van de stichting. De twee 
sponsors zijn Nico Poel en Wormerwonen. De 
afgelopen zes weken was de vitrine gevuld met 
een verzameling fototoestellen van Tom van 
den Berg. Op 23 november was Piet natuur-
lijk aanwezig om de vitrinekast leeg te maken 
voordat de spulletjes, nee, kunstwerken van 
Simone erin kwamen. Piet stond ook tijdens de 

5 mei Bannetocht op de stem-
pelpost bij de Jispersluis. Hij 
ging kijken in het atelier van 
Simone en was gelijk enthou-
siast. Hij vertelde Simone over 
de mogelijkheden van de vitri-
ne en nu was het dan zo ver. 
Toen de vitrine leeg was, kon 
Simone deze samen met haar 
dochter Ramona gaan inrich-
ten. Het is natuurlijk maar een 
klein deel van haar collectie, 
maar het geeft wel een goed 
beeld van wat Simone maakt. 
Tot wanneer deze collectie 
blijft, is nog niet duidelijk. Hier 
staat een periode van zes we-
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Aan het onlangs gehouden Meester Jan Kamp-
toernooi in Wormer deden twee teams van de 
OBS Wijdewormer mee. En het lijkt echt een 
trend te worden, want niet de heren maar de 

dames vielen hier weer in de prijzen, Zij behaal-
den een 3e prijs en dat leverde een bekertje op. 
Maar zij verdienden ook nog de sportiviteitprijs 
en dat was een echte beker. Zo’n beker die ze 

met twee handen moesten 
vasthouden, maar dat is dan 
ook wel weer een wisselbeker. 
Nou ja, volgend jaar gewoon 
weer winnen toch? 
Bij de heren wilde het voetbal-
lend niet zo vlotten. Niet dat 
ze daarmee echt in hun maag 
zaten, want voor de foto wa-
ren ze uitbundig genoeg. En 
daar leek het balletje trappen 
en geinschoppen ook niet te 
lijden gehad te hebben onder 
depressies of zo. Nee hoor, 
ook de heren zien de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. Al 
dan niet met voetbal.

ken voor. Maar omdat er op dit moment nog 
geen aanvraag is, kan dit eventueel voor een 
langere periode. De vitrine is voor iedereen die 
in de Wijdewormer en eventueel Wormerland 
woont. In principe mag elke verzameling erin. 
Kom je binnenkort in de foyer van het dorps-
huis, ga dan eens kijken naar deze bijzondere 
kunstwerken.

René Provoost
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De Openbare Basisschool (OBS) in Wijdewor-
mer heeft al jaren de bijzondere aandacht van 
Sint Nicolaas. Al ruim een week voordat Sinter-
klaas een bezoek brengt aan de school stuurt 
hij twee schitterend uitgedoste afgevaardig-
den, die voor alle groepen mooie cadeaus 
meenemen. Het is overigens goed merkbaar 
dat de school daarover vooraf overleg heeft ge-
had, want het zijn stuk voor stuk heel nuttige 
en bruikbare zaken. Voor de kleintjes zijn dat 
mooie spellen, die door de kinderen bijzonder 
op prijs worden gesteld. Voor de hoogste groe-
pen hadden de beide Pieten een comfortabele 
zitzak meegebracht.
Uiteraard werden deze twee grote pakketten 
op speciale manier de klas ingedragen. Bij 
groep 5/6 presteerden de beide gekleurde lol-
broeken het de juf volledig achter het pakket 
te verbergen. Het uitpakken werd haar ook 
niet eenvoudig gemaakt. Bij groep 7/8 werd de 
zitzak gebruikt als slee, waarbij een Piet op de 
zitzak de klas in werd gesleept. 
Voor de kinderen was dit in elk geval een uit-
gesproken plezierige ochtend. Veel Pieten heb-
ben bijnamen, zoals Glaspiet of Magazijnpiet. 
Want hoe hou je ze anders uit elkaar, nietwaar? 
Bij deze twee Pieten werden we verrast. De ene 
kwam uit de Beemster, Beemsterpiet dus. De 
andere had Piet als bijnaam. Pietpiet dus, maar 
Piet Piet mocht ook. Kijk, dat maak je toch niet 
vaak mee.

Voorlooppieten brachten mooie klassencadeaus
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Voorlooppieten brachten mooie klassencadeaus
Kerstboomverlichting dit jaar aangestoken 
door Arie Bierhaalder

Het Oranje Comité heeft dit 
jaar weer gezorgd voor een 
prachtige, fors uit de kluiten 
gewassen kerstboom. Storm-
vast geschoord en keurig 
voorzien van de verlichting 
stond de boom te wachten op 
het moment dat iemand de 
schakelaar wilde bedienen. En 
dat ging gebeuren op zater-
dagavond 16 december. Nadat 
iedereen in de foyer een kopje 
koffie had gehad, verzamel-
den de belangstellenden zich 
buiten rond de boom. 
Benno Laan, de voorzitter van 
het Oranje Comité Wijdewor-
mer, had zijn speech goed 
voorbereid en wist het verhaal 
aardig te doorspekken met 
leuke details. Vooral waar het 
ging om de sportbeoefening 
van Arie. Hij is een fanatiek 
hardloper en heeft diverse 
marathons gelopen. Verschil-
lende keren heeft hij ook de 
Jungfraumarathon gelopen en 
dat betekende een paar dagen 
in een hotelletje bijvoorbeeld. 
Ans vond dat allemaal wel best 
maar vond ook dat hij dan als 
tegenprestatie met haar naar 
bijvoorbeeld Venetië moest 
gaan. En zo geschiedde. Veel 
sportmensen zijn gek op pas-
ta’s: de snelle koolhydraten. 
Arie dus ook. Maar wat er bij 
hem absoluut niet ingaat zijn 
tuinbonen. En eigenlijk is dat 
best begrijpelijk, want bo-
nen bevatten zo ongeveer de 

langzaamste koolhydraten en dat is niets voor 
sportmensen. 
Naast hardlopen heeft hij ook langere tijd ge-
korfbald en later ook de begeleiding van de 
jeugd gedaan. Heel lang was hij ook bestuurslid 
van de Wijdewormer Gemeenschap. Vooral de 
voorbereiding en uiteindelijk de bouw van het 
dorpshuis heeft inspanning gevraagd. En ook 
de nazorg vergde de nodige aandacht. Vorige 
maand is hij uit het bestuur van de Wijdewor-
mer Gemeenschap gestapt. Begin dit jaar is hij 
begonnen met de opzet van een sportpagina in 
het Wijde Wormer Journaal. Voor deze rubriek 
volgt hij alles wat maar enigszins met sport te 
maken heeft.
Nadat Ans en Arie waren toegesproken door 
Benno, werden zij gefeliciteerd en kreeg Ans 
een bloemetje overhandigd door Guustha Ko-
nijn. Vervolgens kon Arie de schakelaar bedie-
nen om de boom in het licht te zetten. 
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Sint kreeg bijzonder muzikale ontvangst in Wijdewormer
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Sint kreeg bijzonder muzikale ontvangst in Wijdewormer

Dinsdag 5 december arriveer-
de precies om tien over half 
negen de koets met Sinter-
klaas en zijn gevolg. Het was 
in lange tijd de eerste dag die 
zonder regen was begonnen 
en daar was iedereen heel blij 
mee. Maar er was meer om 
vrolijk van te worden en dat 
waren de feestelijke klanken 
van een delegatie van Kunst 
Na Arbeid (KNA), die heel 
goed in staat bleek de Sinter-
klaasliedjes voor de kinderen 
te begeleiden. Zo’n fanfare-
klank geeft dit feest toch weer 
een extra dimensie.
Na deze ontvangst vertrok het 
gezelschap naar de gymzaal 
van het dorpshuis voor het 
officiële gedeelte; de voor-
drachtjes van de verschillende 
groepen en dat loog er niet 
om. Of juist wel? De groepen 
5 t/m 8 hadden een spannend 
stuk ingestudeerd dat ging 
over een namaak Sinterklaas. 
Hoe bedenk je het? Liederen 
over ‘Sinterklaas bestaat niet’ 
en ‘Zijn baard is van touw’. Er 
zou een tweede Sinterklaas 
rondlopen en nog wel aan de 
overkant, bij het gebouw van 
Nico Poel. Dit werd de aan-

wezige Sint te veel en hij ver-
zocht die andere Sinterklaas 
onmiddellijk op te halen en 
binnen te brengen. De waar-
heid moest nu boven tafel 
komen. Er werd een quiz be-
dacht waarmee de namaak 
Sint ontmaskerd kon worden. 
Uiteindelijk werd de naam 
van het paard de truuk om 
de bedrieger aan de schand-
paal te krijgen want zijn paard 
luisterde niet naar de naam 
Amerigo. Dit maakte aan alle 
onzekerheid een einde en op-
gelucht konden de kinderen 
verder genieten van een leuk 
feest met veel nieuwe liedjes 
en dolle Pieten. Onze Glaspiet 
was weer goed op dreef. Hij 
presteerde het om alle juffen 
en de aanwezige ouders een 
dansje te laten maken voor de 
Sint en de kinderen. Alle ande-
re Pieten deden daaraan naar 
hartelust mee. 
Na afloop van dit officiële 
deel konden de kleintjes aan 
de slag met de vele spelletjes 
die her en der in het school-
gebouw waren uitgezet. Tus-
sendoor konden de groepjes 
kleuters ook even chillen bij 
Sinterklaas.
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Sint kreeg bijzonder muzikale ontvangst in Wijdewormer
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Gezamenlijk kerstconcert dameskoren Quadyck en Wijdewormer
Zondagmiddag 17 december gaven het Dames-
koor Quadyck en het Dameskoor Wijdewormer 
samen een kerstconcert in het kerkje van Kwa-
dijk. Er werden verschillende liederen door de 
beide koren gezamenlijk gezongen en er waren 
blokjes die afwisselend door een van de beide 
koren werden verzorgd. Dat er door de koren 
afzonderlijk maar ook gezamenlijk het nodige is 
gedaan aan repeteren, bleek wel uit de vrijwel 
vlekkeloze vertolking van liederen als Frieden 
en O Lovely Peace van Quadyck. Bij dit laat-
ste nummer werden de solopartijen gezongen 
door Trees Mard en Adria Klumpers. Het Da-
meskoor Wijdewormer zong onder andere het 
prachtige Spaanse kerstlied Festive Madrigal 
en het Zweedse Juul. Een van de gezamenlijk 
gezongen liederen was het prachtige A Mai-
den Most Gentle. Maar ook de met het publiek 
samen gezongen Dona Nobis Pacem. Dit werd 
als drie partijen canon gedaan en dat eist extra 
veel van de koren, die daarin toch het rechte 
pad moeten houden. Hannie Camphuijs diri-
geerde het Dameskoor Quadyck en dat deed 
Marja van der Ploeg bij het Dameskoor Wijde-
wormer. Marijke Graftdijk verzorgde de piano-
begeleiding voor beide koren. 
Het kerkje van Kwadijk is oud, knus en heeft 
een heerlijke akoestiek. Bovendien staat er een 
oud orgel dat nog in prima conditie is. Overi-
gens dankzij de vrijwilligers die het kerkje on-
derhouden. Zo’n authentiek kerkorgel oefent 
altijd een ongelofelijke aantrekkingkracht uit 
op pianistes. En voor een muzikale alleskunner 
als Marja van der Ploeg is zoiets onweerstaan-
baar. Het is bovendien een instrument dat zich 
perfect leent voor de begeleiding van samen-
zang en dat stond een aantal keren op het pro-
gramma. En een paar keer de trap op en af om 
achter het orgel plaats te nemen had Marja er 
dik voor over.
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Inrijverbod Noorderweg wordt waarschijnlijk opgeheven.
Op de vergadering van de Contact Commissie 
Wijdewormer (CC) kwam het inrijverbod op de 
Noorderweg regelmatig op de agenda en ook 
meerdere malen bij de vergadering met bur-
gemeester en wethouders. De grootste klacht 
was dat je als inwoner je eigen dorp tussen 
6.30 en 8.30 uur niet in mag. Als je bijvoorbeeld 
in die tijd even naar Purmerend moest, kon je 
niet meer via Neck thuiskomen. En als je vanaf 
de Neckerstraat naar de Noorderweg moest, 
kon dat alleen met een omweg via de A7. Heel 
veel mensen zullen hier blij mee zijn, maar we 
weten dat bij elke maatregel er altijd voor- en 
tegenstanders zijn. Een aantal jaren geleden 
gaf de burgemeester al aan dat de verwachting 
was dat met de tweede Coentunnel de file en 
dus ook het sluipverkeer zou afnemen en dat 
het inrijverbod opnieuw bekeken zou worden. 
Maar nu wil de gemeente het inrijverbod op 
de Noorderweg opheffen. De reden hiervoor is 
dat sinds de opening van de spitsstrook op 7 
december 2015 er nagenoeg geen file meer is 
op de A7. Dus er is ook nagenoeg geen sluip-
verkeer meer. Het is nog geen definitief besluit. 
De CC heeft de gemeente verzocht om het ver-

bod eerst tijdelijk op te heffen. Dit advies heeft 
de gemeente overgenomen. Er komt dus eerst 

een proefperiode van zes we-
ken die vanaf 11 december is 
begonnen en loopt tot 17 ja-
nuari. Hierna zal het College 
een definitief besluit nemen. 
Belanghebbenden hebben de 
mogelijkheid om hun ziens-
wijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij het 
College van Burgemeester en 
Wethouders. Wilt u een mon-
delinge zienswijze indienen, 
neem dan contact op met de 
gemeente. De complete ver-
sie van de gemeente heeft in 
de Zaankanter gestaan, maar 
is terug te zien op de website 
van de gemeente Wormerland 
(https://www.wormerland.
nl); bij zoeken typt u in ‘Zaan-
kanter gemeentenieuws’ en 
u klikt vervolgens ‘zaankanter 
6 december 2017 – week 49’ 
aan.

René Provoost

De Zwarteweg is nog nooit zo zwart geweest
Na de Jisperdijk moesten de 
werkzaamheden aan de Zwar-
teweg ook dit jaar nog wor-
den afgerond. We wisten al 
dat dit minder ingrijpend zou 
worden dan bij de Jisperdijk. 
Maar nu moest het wegdek 
nog op verschillende plekken 
iets worden opgehoogd om 
aan de normen te voldoen. 
Van het hoogheemraadschap 
kregen we nog te horen dat, 
in tegenstelling tot eerdere 
berichten, daarna de gehele 
weg zou worden geasfalteerd 
en de werkzaamheden ook 
voor de kerst gereed zouden 
zijn. En zo geschiedde. In alle 
vroegte werd op 21 december 
begonnen met de voorbe-
reidingen en daarna werd er 
begonnen met het asfalteren. 
Aan het einde van de dag was 
de Zwarteweg pikzwart. Wel 
was de berm aan de kant van 
de ringvaart nog gevaarlijk 
lager dan het wegdek. Hier 
werden op 22 december py-
lonen neergezet, maar bij het 
passeren moet je op dit mo-
ment aan weerskanten niet in 
de berm komen, want dan zou 

je wel eens langer van het uit-
zicht kunnen genieten dan dat 
je zelf wilt.
Wat ons wel opviel is dat er op 
de Jisperdijk wel markeerstre-
pen in de bochten zijn en niet 
bij de passeervakken, terwijl 
dit op de Zwarteweg alleen 
bij de passeervakken is en 
niet in de bochten. Dit willen 
we graag begrijpen, dus een 
vraag naar de opdrachtgever, 
het hoogheemraadschap. 
Onze contactpersoon kon hier 
ook geen antwoord op geven, 
maar komt hier op terug. We 
mogen ervan uitgaan dat de 
ontbrekende bochten in de Jis-
perdijk nog worden voorzien 
van belijning. Maar het is dan 
wel vreemd, dat als je vanaf 
Jisp komt en - je ziet dat er bij 
elke bocht in de Jisperdijk be-
lijning is - dan de straatnaam 
in Zwarteweg verandert en er 
ineens twee bochten zijn zon-
der belijning. En in onze bele-
ving ook geen ongevaarlijke 
bochten. Maar het antwoord 
houdt u van ons tegoed.

René Provoost
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In memoriam Leo Witteman
Leonardus Cornelis Witteman 
werd op 10 september 1938 
geboren als oudste zoon in 
een gezin van uiteindelijk 11 
kinderen. Het ouderlijk huis 
stond in de omgeving van 
Rijpwetering, midden in de 
Kagerplassen. Een landelij-
ke omgeving waar afstanden 
veelal te voet werden afge-
legd. Het dorp Rijpwetering 
was ongeveer drie kwartier 
lopen. Als oudste werd Leo al 
snel ingeschakeld bij het dage-
lijkse werk, de verzorging van 
de geiten die voor een deel in 
de levensbehoeften moesten 
voorzien. Zijn opa was mole-
naar en als hij maar even de 
kans zag ging hij daar naar toe. 
Die molen lag in de Waterloos-
polder, aan de Achterdijk vlak-
bij de Kagerplassen. Na zijn 
lagere schooltijd ging hij naar 
de ambachtsschool waar hij 
vakkennis opdeed op verschil-
lende terreinen zoals machi-
nebankwerker, smeden, plaat-
werken en koperslagen. Maar 
daarna wilde hij eigenlijk wat 
meer van de wereld zien en 
het avontuur in. Hij ging varen 
bij de Holland-Amerika Lijn. 
Na vier jaar varen kwam hij bij 
Ierland in slecht weer terecht 
en dat was voor hem ook het 
moment om genoeg gezien en 
beleefd te hebben. Hij zocht 
een baan aan de wal en vond 
die bij de Fietsenhandel Zijp in 
Leiden. Het was eind jaren 50, 

de bromfiets werd populair en vooral de Puch 
bromfietsen verkochten als warme broodjes. 
Leo vertelde eens het verhaal over een grote 
partij bromfietsen, allemaal Puchs die Zijp had 
ingeslagen. Leo bezorgde de bromfietsen bij 
sommige klanten die er meteen een tweede 
bijbestelden. Al heel snel moest Leo de klanten 
teleurstellen. Zo snel ging dat. Op 14 oktober 
1965 traden Leo en Klazien in het huwelijk. Zij 
hadden hun intrek genomen in de molen van 
opa in de Waterloospolder. In de periode dat 
hij werkzaam was bij de bromfietswinkel van 
Zijp, was hij soms ook jarenlang vervanger op 
een molen als de molenaar ziek was. Hij kende 
het vak en dat was ook doorgedrongen binnen 
het waterschap. In 1969 werd Johan geboren. 
Dat was nog op de molen van opa bij Rijpwete-
ring. In 1971 was Dirk Evers, de molenaar van 
de Nekkermolen, toe aan zijn pensioen en be-
naderde Leo om zijn plaats in te nemen. Leo 
was een verwoed sportvisser en wilde wel naar 
de Nekkermolen komen, mits daar dan ook een 
eigen viswatertje zou worden geregeld. En zo 
geschiedde dus. Het gezin Witteman verhuis-
de naar de Nekkermolen en Leo was vanaf dat 
moment de molenaar. Op de Nekkermolen 
werden nog twee zoons geboren: Theo in 1972 
en in 1978 Stefan.

We hebben Leo leren kennen als een man die 
een nuchtere kijk op het leven had. Een man 
met veel interesses en hobby�s op uiteenlo-
pende gebieden. Metaal- en houtbewerking, 
kunstschilder en poëet, en natuurlijk had hij 
ook een Puch waar hij aan knutselde. Hij was 
erg betrokken bij de natuur en de kwaliteit 
daarvan. Altijd bezig, maar hij nam ook de tijd 
om te praten over de dingen die hij belangrijk 
vond en dat was niet zelden de omgeving, de 
natuur en het milieu. Een man met een bijzon-
der goed en gedetailleerd geheugen en boei-
ende verhalen, vooral over zijn vak: molenaar.
Hij stond nog volop in het leven, aan het knut-
selen in zijn schuur, toen hij volkomen onver-
wacht werd getroffen door een herseninfarct. 
Aan de gevolgen hiervan overleed hij op zon-
dag 3 december. De begrafenis vond onder 
grote belangstelling plaats op 9 december na 
een requiemmis in de Maria Magdalenakerk in 
Wormer. Leo is 79 jaar geworden.

Oud papier: zonde om weg te gooien

Om te beginnen: oud papier is gewoon geld 
waard. Geld dat de verenigingen en de Open-
bare Basisschool helpt om leuke extra dingen 

te doen voor de kinderen. 
Daarvoor komen vrijwilligers 
elke laatste zaterdag van elke 
oneven maand langs om dat 
bij iedereen op te halen en te 
verkopen. Dat gaat eind deze 
maand, op de 27ste, dus ook 
weer gebeuren. 
Kennelijk is dat voor sommi-
ge inwoners net even te veel 
gevraagd. Of het is gewoon 
zo dat niet iedereen de ruim-
te heeft om het oude papier 
twee maanden te verzame-
len? Dat is dan jammer, maar 

voor deze bewoners hebben we altijd nog de 
papiercontainer. Ook dat papier wordt gerecy-
cled, dus wat dat betreft is er niks mis mee. Dat 
had deze bewoner ook wel goed begrepen. Nu 
alleen nog even de moeite nemen om de dozen 
uit elkaar te halen zodat ze ook nog door de 
gleuf in de container kunnen worden gedepo-
neerd. Dan is alles in orde en zit de omgeving 
niet met de gevolgen van dit gedrag. Want dat 
dit een bende wordt is wel duidelijk, toch? Als 
het niet gaat regenen, gaat het wel waaien en 
hier is alles mogelijk wat dat betreft. Een bende 
wordt het dus in elk geval.
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jeugdredactie Lucas van de Weijer

Rondleiding trainingscentrum AZ  

Op 30 december van afgelo-
pen jaar (2017) heeft buurt-
vereniging Kalverhoek een 
rondleiding gehad door het 
trainingscomplex van AZ aan 
de Zuiderweg. Voor de rond-
leiding werd de buurt ontvan-
gen met koffie en een lekker 
hapje in de kantine van het 
gebouw. Gerda Laan had het 
er nog over hoe saamhorig 
wij als buurtvereniging zijn. 
En daar ben ik het zeker mee 
eens. Er was een totale op-
komst van ruim 50 man. 
Daarna werden we eerst toe-

de ondergrond zo slecht was dat het moest 
worden verhard voor er velden op konden. 
“Een 6 op een schaal van 1 tot 100”, noemde 
Henk het. Ook is het gebouw is ontworpen met 
een heel idee erachter. Zo heb je op de eerste 
verdieping alle kantoren en heb je beneden al-
les wat met de spelers zelf te maken heeft. 

Na het verhaal van Henk kregen we een uitleg 
over de jeugdopleiding van AZ. Dat werd ver-
telt door één van de jeugdtrainers van AZ. Hij 
had het over hoe AZ met de jongeren omgaat 

en hoe ze talent scouten. AZ heeft namelijk 
een zogenaamde voetbalschool. De voetbal-
school houdt in dat jonge kinderen een extra 
training krijgen van AZ. Deze training gebeurt 
op zondagochtend bij de kinderen in de buurt. 
AZ doet dit om kinderen in hun eigen omgeving 
te laten opgroeien maar dat ze toch kunnen kij-

ken of er talentjes tussen zitten. Wel benadruk-
te de trainer dat het heel moeilijk is om op heel 
jonge leeftijd te zien wie er echt talent heeft 
voor voetballen en wie gewoon wat ouder of 
sterker is en daarom een voordeel heeft. Dit is 
ook een van de redenen dat AZ pas een team 
heeft vanaf onder 11 jaar. AZ ziet het namelijk 
als hun verantwoordelijkheid wanneer een 
speler vroeg moet worden weggestuurd omdat 
ze het verkeerd hebben gezien, en dat wil na-
tuurlijk niemand. 
Na de inleiding kregen we de daadwerkelijke 
rondleiding. Ondanks dat het gebouw er van-
af de weg niet zo groot uitziet, heeft het een 
totale oppervlakte van 3500m2. Alles is binnen 
ruim opgezet. Een aantal buurtgenoten vond 
het dan ook verbazingwekkend groot en ruim. 
Er zijn ongeveer 10 kleedkamers, waarvan die 
van de A-selectie het grootste is. Zoals één van 
de Kalverhoekers het zei: “Verschil moet er 
wezen”. Maar dat houdt niet in dat de andere 
kleedkamers klein of krap zijn. Alle kleedkamer 

gesproken door Henk. Hij ver-
telde wat over de algemene 
geschiedenis van het gebouw. 
Een voorbeeld hiervan is dat 
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zijn namelijk ruimer dan die 
wij op school hebben.
Een van de mooiste dingen 
vond ik wel de kleedkamer 
van de A-selectie. Die was 
heel ruim opgezet en ook had 
iedere speler een eigen bank-
je met naamkaart, dit was ook 
wel het hoogtepunt voor de 
voetbalfans van de Kalverhoek 
(neem ik aan). 
Ook werd er bij de fysiothe-
rapie veel uitgelegd door één 
van de fysiotherapeuten. Zo 
kwamen we erachter dat ze 
een aantal dure apparaten 
hebben staan die gebruikt 
worden om de genezing van 
blessures te versnellen. Er is 
ook een grote trainingsruim-
te, op een soortgelijke manier 
ingericht als een sportschool. 
Als de A-selectie er traint, is 
de jeugd er niet welkom, want 
dan moeten de selectiespe-
lers volledig kunnen focussen. 
Maar daarna wordt de zaal 

ook gebruikt door de jeugd. 
Gerda Laan grapte al dat we 
er wel gebruik van konden 
maken om te trainen voor de 
zeskamp. 
Alle buurtbewoners waren het 
erover eens dat het een ge-
slaagd uitje was. AZ nam heel 
uitgebreid te tijd voor ons, 
wat altijd leuk is om te zien. 
Het was interessant om een 
kijkje in de keuken te krijgen. 
Sommige vonden het wel wat 
lang duren, maar dat waren 
dan de niet-voetbalfans onder 
ons. De buurtbewoners keken 
er, op sommige na (want die 
wisten het al), van op hoe pro-
fessioneel AZ te werk gaat. 
Na afloop van de rondleiding 
hebben we met elkaar nog 
het jaar afgesloten bij de golf 
en geproost op een gezond en 
gelukkig 2018. 

Bij deze wil ik iedereen een ge-
zond en gezellig 2018 wensen.

Glasvezelaansluiting in de polder

internet. Tot nu toe waren dat 
de vervelende consequenties 
van ‘buiten wonen’. Maar dat 
hoeft niet lang meer zo te zijn. 
In de omgeving van Alkmaar 
is een dergelijk initiatief al 
eerder gestart en daar zijn ze 
inmiddels een eindje verder 
in het traject. BWB maakt 
dankbaar gebruik van hun er-
varingen. Men is momenteel 
bezig met de opzet van het to-
taalplan en het in kaart bren-
gen van de buitengebieden 
van Wormerland, waaronder 
de Wijdewormer. Binnenkort 
zullen alle bewoners in de 
buitengebieden worden bena-

derd door BWB. Het zal duide-
lijk zijn dat alles valt of staat bij 
de animo van de bewoners om 
mee te doen met dit project. 
BWB gaat straks onderhande-
len met bedrijven die de aan-
sluitingen moeten maken en 
dan is het aantal aansluitingen 
doorslaggevend. “Wij gaan 
ons inzetten om ook de bui-
tengebieden van Wormerland 
aan te sluiten op breedband 
(glasvezel), maar kunnen dat 
niet zonder uw hulp. Wij moe-
ten de leveranciers van breed-
band ervan overtuigen dat de 
aanleg de moeite waard is.” 
Aldus de werkgroep BWB.
Zij geven een nieuwsbrief uit 
waarop iedereen zich kan 
abonneren via de website 
www.glasvezel-bwb.nl.
Voor vragen en suggesties: 
mail naar info@glasvezel-bwb.
nl

Vervolg voorpagina
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Kerstviering OBS Wijdewormer.
Dat er op de OBS Wijdewor-
mer een kerstfeest georgani-
seerd werd, kon je al van ver 
zien en horen. Vanuit de verte 
waren de lichtjes en de mu-
ziek te zien en te horen. Uit-
nodigend voor jong en oud. 
Na het betreden van het 
schoolplein werd je onder-
gedompeld in de kerstsfeer. 
Honderden kaarsjes stonden 
op het schoolplein te schit-
teren en zorgden voor een 
hoop gezelligheid. Muziek-
vereniging Kunst na Arbeid 
uit Purmerend verzorgde de 
muzikale omlijsting door het 
spelen van diverse prachtige 
kerstliederen.  
Op het plein liepen veel kin-
deren met hun ouder(s) heen 
en weer met grote schalen, 
bakken en tassen. Pas in het 
klaslokaal werd de inhoud 
onthuld en kwamen de heer-
lijkste gerechten tevoorschijn. 
Zo ontstond er in elk klaslokaal 
een heerlijk buffet. In de klas-
lokalen stonden lange tafels, 
prachtig gedekt met lampjes, 
servetten en groene takken. 
Groep 7/8 wilde dit jaar nog 
iets extra’s doen voor en tij-
dens het kerstdiner. Zij hadden 
de afgelopen dagen de actie 
van Serious Request voor het 
goede doel voorbij zien ko-
men op radio en televisie. Dit 
jaar wordt er geld ingezameld 
om verscheurde families weer 
bij elkaar te brengen. Groep 

7/8 kocht lekkere koeken en 
zuurstokken, die zij voorzagen 
van mooie versiering en zij 
verkochten deze lekkernijen 
op het plein voorafgaand aan 
het kerstdiner. Ook stonden er 
heuse levende standbeelden 
op het plein, die na het ge-
ven van een donatie voor Se-
rious Request een verrassing 
in petto hadden.  Zelfs als u 
heel lang naar de foto van de 
levende standbeelden kijkt, 
ziet u ze niet bewegen, echte 
professionals dus! 
Na de gezelligheid op het plein 
gingen de kinderen snel naar 
binnen om te genieten van al 
het lekkers van hun kerstdi-
ner. Ook aan de ouders was 
gedacht, zij genoten intussen 
van een glaasje glühwein te 
midden van de vele lichtjes op 
het schoolplein.    
De actie van groep 7/8 in het 
kader van Serieus Request 
bracht al tijdens de kerstvie-
ring het mooie bedrag van 
€ 232,60 bij elkaar. Leuke 
opbrengst voor de levende 
standbeelden. Maar de vol-
gende dag zijn de leerlingen 
ook nog langs de deuren ge-
gaan om hun koopwaar aan 
te bieden. Dit keer niet als 
levende standbeelden maar 
als actieve verkopers en dat 
bracht de totale opbrengst op 
€ 321,--.

Jill Geenen
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Leerlingenraad OBS op sterkte
Eind 2016 werd met een klein groepje de eer-
ste leerlingenraad opgezet. Vier leerlingen die 
aan de slag gingen om de raad gestalte te ge-
ven en initiatieven te ontwikkelen. Voor deze 
vier pioniers lag er een onontgonnen gebied 
open en er viel dus veel te doen. Begin dit jaar 
werd de raad met drie leerlingen uitgebreid en 
kwam daarmee op zeven leden. Hoe kom je 
in de raad? Nou, dat is niet eens zo makkelijk. 
Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben daar-
voor een sollicitatieformulier moeten invullen. 
Daarop moest onder andere worden opgege-
ven waarom je dat werk graag wilde doen en 
waar je goed in bent. Uit de kandidaten werden 
de meest geschikte gekozen. 
Goed, alle begin is moeilijk, maar toen de func-
ties waren verdeeld ging het makkelijker. Er 
werd een voorzitter gekozen, een notulist en 
voor beiden ook een vervanger. Zo konden ze 
aan de slag. Er werden verschillende activitei-
ten ontplooid. Zo was er een vreedzaamheids-
dag. Een dag waarop een reeks van spelletjes 
werd georganiseerd voor de overige leerlin-
gen, waarbij het ging om het teamresultaat in 
plaats van individuele prestaties. De nadruk 
lag die dag op samenwerken. Daarbij werd 
ook gekeken naar de bestaande vriendengroe-
pen, want het ging erom dat iedereen nu juist 

een keer met anderen aan de 
slag moest. Een schitterend 
initiatief. Verder werden er 
workshops georganiseerd op 
allerlei gebieden. Natuurlijk 
voetbal, maar ook zandkoek-
jes bakken bijvoorbeeld. Er 
kwam een schoolkrant, waarin 
de leerlingenraad verslag doet 
van activiteiten en ook voor 
de kleintjes leuke kleurplaten, 
rebussen en doolhofjes op-
neemt. 
Sinds 19 december staat er 
een zeer opvallend ideeën-
busje in de centrale ruimte 
waar alle leerlingen hun cre-
atieve opmerkingen kwijt 
kunnen. Op de foto kijken de 
raadsleden nieuwsgierig of 
er al iets in zit, maar de bus 
stond er toen nog maar net. 
De leerlingenraad zit al weer 
vol ideeën voor het komende 
jaar. Vaste onderdelen zijn de 
vreedzaamheidsdag en een 
reeks van workshops.

De straatverlichting in Neck wordt vervangen door ledverlichting
Via Michel van Leeven van de gemeente Wor-
merland kregen we te horen dat alle straatver-
lichting in Neck wordt vervangen door ledver-
lichting. Daarnaast worden er een aantal mas-
ten bijgeplaatst en worden er ook lantaarnpa-
len verplaatst. Dit om de verlichtingsverdeling 
te verbeteren. Het gaat om alle wegen in Neck 
die onder het beheer van de gemeente vallen, 
met uitzondering van de Neckerstraat. Dit om-
dat de Neckerstraat met de herinrichting al is 
voorzien van ledverlichting. De uitvoering zal 
gebeuren in maart/april. Zodra er meer bekend 
is, zullen wij u hierover berichten. Ook volgt 
nadere berichtgeving in het gemeentenieuws 
van de Zaankanter en op de website van de ge-
meente. 
Op de website zijn nu al wel de tekeningen te 
zien. Ga naar https://www.wormerland.nl en 
tik bij zoeken, werk in uitvoering en scrol naar 
beneden. Voor vragen kunt u bellen naar de 
gemeente of een afspraak maken. Verbeter- of 
kleine aanpassingsvoorstellen kunt u doen tot 
1 februari, zowel schriftelijk als per mail, onder 
vermelding van OV Neck 2018. Dan wordt be-
keken of daaraan tegemoet kan worden geko-
men. Deze aanpassing heeft te maken met het 
feit dat, zoals dat zo mooi heet, de gemeente 
Wormerland zich heeft geconformeerd aan 

het landelijk overeengekomen SER Energieak-
koord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt 
over energiebesparing. Als doelstelling voor de 
openbare verlichting is bepaald om in 2020 een 
energiebesparing ten opzichte van 2013 te re-
aliseren van 20% en in 2030 een energiebespa-
ring van 50%. Het College heeft ervoor gekozen 
om dit gefaseerd te doen vanaf 2018 tot 2030. 
Als alle verlichting wordt vervangen door led-
verlichting, geeft dit volgens berekeningen een 
besparing van 52%. Het gaat in Neck over 176 
lichtmasten. In Neck zal de besparing ongeveer 
45% zijn. Dat komt omdat er 27 lantaarnpalen 
worden bijgeplaatst om de verlichting beter te 
verdelen. Het zogenoemde verlichtingsniveau 
is in Neck niet overal optimaal. Als het pro-
ject is afgerond, zal dit ook een veiliger gevoel 
geven omdat er een aantal donkere plekken 

straks wel verlicht zijn. De to-
tale kosten zullen in Neck on-
geveer € 80.000 bedragen. Dit 
lijkt misschien veel, maar het 
is ook niet ‘lampje eruit, lamp-
je erin’. Er zullen ook armatu-
ren (de kap met lamphouder 
van de lantaarnpaal) worden 
vervangen of aangepast. Maar 
besparing op energie vinden 
we sowieso een goed plan. We 
weten dat het hoogheemraad-
schap enkele wegen, zoals de 
Noorder- en Zuiderweg,  over 
wil dragen aan de gemeente. 
We hebben de vraag gesteld 
aan het hoogheemraadschap 
of ook zij gaan investeren in 
duurzame verlichting. We 
kregen de toezegging dat ze 
hier in januari 2018 op terug-
komen. De vraag is natuurlijk 
ook: accepteert de gemeente 
bij overname de huidige staat 
van verlichting? Wordt ver-
volgd.

René Provoost
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Kerstmaaltijd Soos kreeg muzikale verrassing

Donderdagmiddag 14 december werden de 
leden van de Soos onthaald op hun jaarlijkse 
kerstmaaltijd in het dorpshuis. Een gezellig in-
gerichte en in kerstsfeer gebrachte foyer van 
ons dorpshuis bracht de deelnemers al in de 
juiste sfeer. Een goed gevulde en prima ver-
zorgde dis deed daar een schepje bovenop. 
Het was er warm en knus en daarmee een 
oase te midden van de onstuimige winterse 
buien buiten. Donderdagavond is ook de vaste 
repetitieavond voor de accordeonvereniging 
Accordando. Maar deze speciale avond had Ac-
cordando een leuke verrassing in petto. Terwijl 
in de foyer iedereen niets vermoedend aan de 
maaltijd was, stelden de leden van Accordan-
do zich op in de aangrenzende vergaderruimte. 
Om half zeven werd simpelweg de tussenwand 
opengeschoven en begon het accordeonorkest 
te spelen. Er werd een aantal bijzonder fraaie 
kerstnummers gespeeld waaronder White 
Christmas, Jingle Bells en het Stay With Me van 
Wolfgang Amadeus Mozart. En uiteraard kon 
ook het Stille Nacht niet ontbreken. Een lied 
dat ook altijd wordt meegezongen. Een bijzon-
der leuk muzikaal intermezzo dat door alle aan-
wezigen zeer werd gewaardeerd. 
Peter Lensseling (voorzitter Accordando) had al 
eens het idee geopperd om te komen spelen 
tijdens een kerstdiner van de Soos. En dat is er 
dit jaar dus van gekomen. Na het optreden, dat 
ongeveer drie kwartier duurde, vertrok Accor-
dando naar de grote zaal. Voor de Accordando-
leden was het wel vroeg in de avond. Normaal 
gesproken repeteert het 
combi-orkest vanaf 19.00 uur en het a-orkest 
start om 20.30 uur.
Speciaal voor dit kerstdiner heeft Accordando 
van beide orkesten één groot orkest gemaakt.
Dit was tevens een mooie test voor de komen-
de optredens, aangezien Accordando zaterdag 
16 december in de grote kerk in Edam moest 
spelen en zondag 24 december in Heel Euro-
pa. Het was een geslaagd optreden en alleszins 
voor herhaling vatbaar.
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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
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�������������������������������

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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Warmtepomp: het alternatief voor een cv-ketel
In de media horen en lezen we 
regelmatig over energietransi-
ties, gasloze woningen, warm-
tepompen en andere termen 
die velen van ons nog niet zo 
bekend in de oren klinken. De  
warmtepomp is echter in op-
mars, maar wat is dat eigen-
lijk?
Hoewel het lang geleden 
nog voorkwam dat een wo-
ning gestookt werd op kolen, 
stookolie, hout, turf of zelfs 
helemaal niet, kennen we al 
decennialang twee opties. In 
bijvoorbeeld delen van Pur-
merend worden woningen 
verwarmd met stadsverwar-
ming, maar de inwoners van 
de Wijdewormer zijn aange-
sloten op een gasleiding. Bij 
deze woningen wordt een 
cv-ketel gebruikt om met het 
aangevoerde gas water te ver-
warmen voor verwarming en 
voor tapwater.
Een alternatief voor een cv-ke-
tel is tegenwoordig de warm-
tepomp. De naam wekt de in-
druk dat dit systeem de warm-
te ergens vandaan pompt. Dat 
is simpel gezegd ook wat het 
systeem doet. Een warmte-
pomp is voor te stellen als een 
koelkast. Een koelkast onttrekt 
warmte van binnenin en geeft 
die via het zwarte stalen rek 
achterop af aan de omgeving. 
Dit technische proces is ook 

om te draaien en dát is wat een warmtepomp 
doet. Een warmtepomp onttrekt warmte aan 
een bron, verhoogt de temperatuur en geeft 
dat af aan een systeem in huis. 
De bron die een warmtepomp gebruikt is door-
gaans de buitenlucht. Een warmtepomp is in 
staat om zelfs uit buitenlucht van onder het 
vriespunt nog energie te halen. Het rendement 
is dan wel lager. Hierom kiest men soms de 
bodem als bron, want daar is de temperatuur 
redelijk constant ongeveer 12 graden Celsius. 
Dit principe gaat natuurlijk niet vanzelf. Er is 
elektrische energie nodig om dit te bereiken. 
Echter, als je er 1 kWh aan elektrische energie 
in stopt, komt er tot wel 5 kWh aan warmte uit 
het systeem. Die 4 kWh komt dus ‘gratis’ uit de 
bron. De afbeelding toont een vereenvoudigde 
weergave van het systeem. Het gedeelte in het 
midden is de warmtepomp zelf. 
Maar waarom zou je nu een warmtepomp 
willen als je al een cv-ketel hebt? Het grote 
voordeel is dat dezelfde energie goedkoper 
wordt. We merken allemaal dat elektriciteit 
steeds iets goedkoper wordt en gas duurder. 
Een nog grotere besparing wordt bereikt als 
het systeem zo is aangelegd dat gas in de hele 
woning overbodig is geworden. Dit scheelt aan 
vastrecht. Als de benodigde elektriciteit wordt 
opgewekt met zonnepanelen is van een ener-
gierekening misschien helemaal geen sprake 
meer. Er kleven ook nadelen aan een warmte-
pomp. Het rendement is het hoogst als de tem-
peratuur van het warme water niet veel hoger 
wordt dan 35 graden Celsius. Vloerverwarming 
werkt ideaal op deze temperatuur, maar con-
ventionele radiatoren werken hier niet goed 
op. Deze kunnen eventueel vervangen wor-
den door speciale radiatoren, maar dat vereist 
een aanvullende investering. Warm tapwater 

kan eveneens worden opgewekt, maar vaak 
wordt de temperatuur dan elektrisch nog wat 
verder opgewarmd, zodat ook de douche nog 
comfortabel blijft. De kosten voor een systeem 
variëren van € 5.000 tot € 25.000, maar de 
subsidies kunnen eveneens oplopen tot enkele 
duizenden euro’s. De eenvoudigste en tevens 
goedkoopste oplossing is een hybride systeem. 
Bij dit systeem werkt een warmtepomp samen 
met de cv-ketel. Als het rendement van een 
cv-ketel beter wordt dan die van de warmte-
pomp, nemen ze de functie van elkaar over.
In onze polder zijn er ook een aantal mensen 
die naar tevredenheid met een warmtepomp 
werken. Niek Konijn was in 2004 aan het pionie-
ren toen hij besloot zijn kantoor aan de Noor-
derweg uit te rusten met een warmtepomp. 
Destijds was deze techniek nog heel onbekend. 
Niek heeft in zijn volledige kantoor vloerver-
warming. Dit systeem wordt verwarmd met 8 
bronnen van 40 meter diep. Het voordeel van 
deze grondgebonden bron is dat het systeem 
niet alleen in de winter kan verwarmen, maar 
in de zomer kan de koude uit de bodem wor-
den gebruikt om op een heel efficiënte manier 
het kantoor te koelen. Het kantoor heeft zelfs 
niet eens meer een gasaansluiting. Bij de aan-
leg van zijn woonhuis is ook een warmtepomp 
geïnstalleerd. De wens om te blijven koken op 
gas heeft er hier echter nog toe geleid dat er 
nog wel gas door de leiding stroomt. 
De doelstelling van de overheid is om Neder-
land in 2050 gasloos te maken. Het fenomeen 
warmtepomp zal daarom steeds vaker naar vo-
ren komen. Indien u nu al meer onafhankelijke 
informatie wilt over de techniek, besparingen, 
varianten etc. dan kunt u een kijkje nemen op 
www.warmtepomp-weetjes.nl.
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De Jisperdijk is een prachtige skatebaan geworden

De werkzaamheden op de Jisperdijk zijn on-
danks enkele tegenslagen en in de staart toch 
wat minder ideaal weer toch volgens de plan-
ning verlopen. In de week voor Kerst zijn de 
laatste werkzaamheden gedaan, zoals de ber-
men op hoogte brengen en het verwijderen 
van de noodbruggen. Ook in deze week zat de 
afsluiting van de brug op de scheiding Jisper-
dijk/Dorpstraat. 
Omdat er een steeds terugkerende verzakking 
in het wegdek zichtbaar is aan de oostzijde van 
de brug, heeft het hoogheemraadschap onder-
zoek uitgevoerd. Geconstateerd is dat er grond 
onder het landhoofd wegloopt richting de wa-
terloop. Om de brug en het wegdek weer veilig 
te maken, wordt het landhoofd aan de binnen-
zijde versterkt met een stalen damwand. Dit 
is gebeurd van woensdag 20 december 22.00 

uur tot en met vrijdag 22 de-
cember 5.00 uur. De brug was 
afgesloten voor al het gemo-
toriseerde verkeer. Fietsers 
en voetgangers konden via 
een noodvoorziening de brug 
passeren. Maar er komt altijd 
weer meer bij kijken. De nood- 
en hulpdiensten moesten op 
de hoogte worden gebracht 
en ook bus 121 kon op die 
donderdag alleen van station 
Wormerveer tot aan het einde 
(voor ons het begin) van Jisp 
rijden en via een aangepaste 
route van Wormerveer naar 
het Tramplein in Purmerend. 
Op 21 december kwam het 
bedrijf om de strepen voor de 
belijning te trekken. Het was 
naast de kortste dag ook een 
sombere nevelachtige dag en 
het wegdek was nat. We vroe-
gen of de strepen wel zouden 
hechten op het vochtige weg-
dek. Het antwoord was ‘nee’. 
Maar dan is het toch niet he-
lemaal slim om dat te doen? 
Dat was het ook niet, maar de 
opdrachtgever had ondanks 
de mededeling dat de strepen 
waarschijnlijk weer los zouden 
raken de opdracht gegeven 
dat het moest. We wachten 
af. Later zagen we dat ze bij 
Jisperdijk 4 toch gestopt wa-
ren met de belijning, maar na 

de brug bij de Oosterdwarsweg komen ze weer 
terug. We gaan er maar vanuit dat de ontbre-
kende bochten nog worden gedaan zoals het 
hoogheemraadschap heeft aangegeven. 
Op 22 december werd in de loop van de dag de 
slagboom verwijderd en de mooie strak geas-
falteerde Jisperdijk was weer begaanbaar voor 
alle verkeer. Het lijkt ons een waar paradijs 
voor inline skaters. Je kunt vanaf de Kanaaldijk 
via de Zwarteweg tot net voorbij de brug bij de 
Oosterdwarsweg over een fantastisch stuk van 
iets meer dan drie kilometer glad asfalt skaten. 
Heen en terug is dat toch een leuk stuk? In het 
donker is het voor alle verkeer nog wel even 
een dingetje. De dijk is aan weerskanten voor-
zien van grastegels, die uiteraard opgevuld zijn 
met zwarte grond. Daarnaast is het eerste stuk 
berm, voorlopig zonder begroeiing, ook nog 
zwart. Ja, dan ga je vanzelf wel zachter rijden 
en heeft het hoogheemraadschap wel gelijk 
dat geen belijning toch veiliger is.

René Provoost

Nieuwe verbinding Engewormer - Wormer

Op de site van de gemeente Wormerland zagen 
we een schets van de nieuwe brug ter vervan-
ging van de verbinding Engewormer - Wormer 
bij de Bartelsluis. De brug dient voor een snel-
lere verbinding en ter ontlasting van het buurt-
schap. De uitvoering is gepland van februari 
tot mei. Eind mei kan het verkeer dan gebruik 
maken van deze nieuwe brug. De huidige brug 
wordt aangepast, zodat er alleen nog fietsers 
en voetgangers over kunnen. Zodra we meer 
informatie hebben, laten we u dit weten.

René Provoost



27

In memoriam Martha de Bruin-van den Hurk
Op 21 december overleed 
Map de Bruin. Zij was de we-
duwe van Henri de Bruin en 
woonde tot voor kort op de 
Wildschutweg. Henri was 
beeldend kunstenaar en ver-
vaardigde onder andere het 
bronzen beeldje, dat enkele 
jaren geleden door de Contact 
Commissie werd geschonken 
aan het nieuwe dorpshuis. 
Omdat het onderhoud van de 
tuin haar te veel werd, besloot 
zij drie jaar geleden haar wo-

ning in Neck te verruilen voor 
een flat in Purmerend. Map 
werd geboren op 10 oktober 
1934. Zij kreeg drie kinderen 
waarvan alleen de jongste, Ta-
mar, nog in leven is. Haar oud-
ste zoon, Sander, overleed op 
jonge leeftijd en haar dochter 
Merit stierf niet lang na de ge-
boorte.
Map is 84 jaar geworden. De 
crematie heeft op 29 decem-
ber in Purmerend plaatsge-
vonden.

Creatieve ochtend OBS bij het maken van kerststukjes
Zo hier en daar ontbrak nog 
een laatste kerststukje, want 
daar werd woensdag 20 de-
cember nog even hard aan 
gewerkt. De leerlingen van 
de OBS Wijdewormer hadden 
alle materialen, nodig voor 
deze creatieve bezigheid, van 
huis meegenomen. Met de 
natte oasis, snoeitang, bakje 
en alle groen en versierselen 
gingen de kinderen ijverig aan 
de slag en knutselden de fraai-
ste kerststukken in elkaar. Hier 
en daar mochten de ouders 
wel een heel klein handje hel-
pen, maar daar bleef het dan 
ook bij. Na afloop konden de 
trotse kinderen het kerststuk-
je mee naar huis nemen om 
daar de kerstsfeer helemaal 
compleet te maken.

Overal brandde de kerstverlichting en de mees-
te huizen waren al bijna helemaal in kerstsfeer. 

Boodschappenservice WonenPlus 
Purmerend ook voor Wijdewormer
De Purmerendse afdeling van WonenPlus heeft 
in de loop van afgelopen jaar een goed lopende 
boodschappenservice opgezet. Dit deden zij in 
samenwerking met de Deen supermarkt op het 
Makadocentrum in Purmerend. Abonnees van 
WonenPlus in Purmerend maakten daar vorig 
jaar al gebruik van deze service, die door een 
aantal vrijwilligers wordt uitgevoerd. De abon-
nees geven hun bestellingen door aan Deen en 
vervolgens worden de pakketten door vrijwilli-
gers opgehaald en bezorgd bij de abonnee. 
Dit jaar wil WonenPlus deze service uitbreiden 
voor de abonnees in Wijdewormer. Zij zoeken 
nu dus ook vrijwilligers in Wijdewormer, die 
bereid zijn de pakketten op te halen bij Deen 

op het Makadocentrum en 
vervolgens willen bezorgen 
bij de abonnees in Wijdewor-
mer. Zij krijgen een onkosten-
vergoeding voor de gereden 
kilometers tussen Purmerend 
en Wijdewormer. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij 
WonenPlus Purmerend, tele-
foon 0299-426 364. Ook de 
abonnees van WonenPlus, die 
gebruik willen gaan maken van 
deze boodschappenservice, 
kunnen zich daar aanmelden.
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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 journaalpost
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).
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Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente en WormerWonen
Elk jaar worden de bestaan-
de afspraken opnieuw beke-
ken en waar nodig bijgesteld. 
De afspraken gelden voor de 
komende vijf jaar. Op 11 de-
cember werden ze weer door-
genomen, aangepast en van 
een aantal handtekeningen 
voorzien. Op de foto: Jeroen 
Schalkwijk, wethouder van 
de gemeente Wormerland, 
Jan Witbraad, namens Huur-
ders voor Huurders, en John 
van Nimwegen, directeur van 
WormerWonen.
Een van de belangrijkste doe-
len voor WormerWonen is 
de betaalbaarheid en de be-
schikbaarheid van voldoende 
sociale huurwoningen. Dit 
jaar worden op verschillende 
locaties 131 nieuwe sociale 
huurwoningen opgeleverd. De 
toewijzing van een deel van 
de huurwoningen dat voor 
de eigen inwoners mag wor-
den gereserveerd, is wettelijk 
vastgesteld op 25%. Jeroen 
Schalkwijk: Jongeren in Wor-
merland hebben moeite om 
een woning te vinden. Om de 
slagingskans voor jongeren op 
de woningmarkt te vergroten, 
krijgen jongeren uit Wormer-
land tot 26 jaar in 2018 voor-
rang op maximaal 5% van de 
vrijgekomen woningen. Daar-
naast willen we als College 
dat jongeren die tijdelijk een 
huurwoning krijgen toege-

wezen, hun opgebouwde in-
schrijfduur mogen behouden. 
Dit gaan we in 2018 voorleg-
gen aan de gemeenteraad.
Maar er zijn meer groepen die 
aandacht vergen. Wormer-
land vergrijst en dat betekent 
dat ook voor ouderen en voor 
inwoners met een zorg- of 
ondersteuningsvraag gezorgd 
moet worden voor passende 
woonruimte in de toekomst. 
Men verwacht dat in 2025 
het aandeel van de 75-plus-
sers zal groeien tot zo’n 40% 
van de populatie. Wormer-
Wonen stelt zich ten doel om 
voor deze groep voldoende 
geschikte en toegankelijke 
woningen beschikbaar te heb-
ben. De afgelopen jaren zijn in 
verschillende complexen liften 
geplaatst. In nieuwbouwpro-

bruik gemaakt van de nieuw-
bouwappartementen in de 
Molenbuurt. Ouderen krijgen 
een aangepast appartement 
en de eengezinswoning komt 
vrij voor een gezin.
Ook aan duurzaamheid en 
energiebesparing wordt aan-
dacht besteed. Vorig jaar is 
gestart met de bouw van een 
energieneutraal complex aan 
de Spatter-/Fortuinstraat. 
Daarnaast worden drie gasloze 
appartementen gerealiseerd 
in de Beschuitstoren. Maar 
ook het plaatsen van zonnepa-
nelen op een appartementen-
complex in 2018 draagt bij aan 
de betaalbaarheid en energie-
prestatie van 192 woningen. 
Daarnaast worden ook 200 
eengezinswoningen voorzien 
van zonnepanelen. En in de 
periode 2019-2022 wordt er 
een gasloos woonwijkje aan 
de Sluisstraat in Oostknollen-
dam gebouwd waar 14 sociale 
huurwoningen worden gerea-
liseerd.

jecten worden appartemen-
ten standaard aanpasbaar 
gemaakt voor zowel oudere 
als jongere huurders. Vorig 
jaar is men begonnen met 
het stimuleren van ouderen 
om te verhuizen uit eenge-
zinswoningen naar meer ge-
schikte woonruimte. Hiermee 
wordt bereikt dat ouderen 
langer thuis kunnen blijven 
wonen en dat woningen beter 
worden benut. Er wordt ge-
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Kerstmis dringt langzaam 
overal door. Er komt voor 
WWSV ook een spannend 
jaar aan, namelijk de renova-
tie van het sportcomplex en 
alle daarbij behorende ver-
anderingen. Hoelang blijft de 
Boogbal nog staan en hoe zal 
het zijn in de nieuwe eigen 
kantine? We zullen het gaan 
beleven in de loop van 2018. 
Voorlopig wordt er nog stevig 

geklaverjast in de Boogbal en 
dat leverde onlangs weer een 
flink aantal marsen op. Er wa-
ren er zelfs twee die drie mar-
sen wisten te spelen. Maar 
na loting ging de marsenprijs 
toch naar Cor Konijn. De vol-
gende klaverjasavond is op 
12 ja nuari. Daarna zijn voor 
dit seizoen nog vijf avonden 
gepland, nl. op 9 februari, 9 
maart, 30 maart, 20 april en 

18 mei. Hieronder de tien bes-
te van 15 december:
1. Mw. J. Van Diepen 5649
2.  Mw. T. v.d. Kraats 5404
3.  Ed Bakker 5240
4.  Mw. A. Marees 5101
5.  Bert Kramer 5017
6.  Klaas Goedhart 4997
7.  Cor Konijn 4876
8.  Ed Meijn 4855
9.  Peter Boots 4684
10. Daan Molevelt 4615

Breicafé viert 
eerste lustrum

Volgende maand is het vijf 
jaar geleden dat het breicafé 
zijn eerste bijeenkomst had. 
Het begon met een klein 
groepje dames, maar dat 
werden er al snel veel meer. 
Momenteel zijn er zoveel 
leden, dat bij elke bijeen-
komst de gastvrouw met een 
goed gevulde huiskamer zit, 
ook als er een paar afhaken. 
Breien is in. Dat zie je ook op 
internet aan de vele actieve 
breicafés en de vele publica-
ties over patronen, technie-
ken en andere wetenswaar-
digheden. De dames hebben 
dus besloten 24 januari het 
breicafé te verruilen voor 
‘Het Hoedje van de Konin-
gin’ in Purmerend. Zij laten 
de breiwerkjes even thuis en 
gaan daar vanaf 14.00 uur 
genieten van wat men daar 
te bieden heeft. Het breicafé 
gaat in februari weer op de 
oude voet verder en is toe-
gankelijk voor iedere breilus-
tige uit de Wijdewormer. 
Voor informatie: annekeden-
hollander@ziggo.nl.

De laatste klaverjasavond van 2017 bij WWSV

Damesklaverjassen sloeg 
december over
Voor de dames is december een te drukke 
maand. Voorbereidingen voor komende feest-
dagen en alles wat daar bij komt kosten veel 
tijd. Maar volgend jaar gaan zij er weer fris en 
vrolijk tegenaan. Op dinsdag 16 januari gaan de 
dames weer aan de slag. Daarna zijn nog drie 
avonden gepland, namelijk op 13 februari, 13 
maart en 10 april.

Kindercarnaval 2018 met Pip en Pelle
Wijdewormer wordt op 12 februari weer even 
Natmeer voor de kleintjes. Dat feest begint tra-
ditiegetrouw met de optocht, die om 13.00 uur 
zal vertrekken vanaf het dorpshuis. Na terug-
komst staan de versnaperingen klaar, die dan 
zullen worden uitgedeeld. Ook de burgemees-
ter is aanwezig om de sleutel van Natmeer af te 
staan aan onze Prins Edwin de Eerste, die dan 
voor één dag de hoogste bestuurder is. Na deze 
plechtigheid nemen Pip en Pelle het over om 
er nog even een dolle boel van te maken. Want 
daarna wacht de kleintjes nog een verrassing in 

de gymzaal van het dorpshuis. 
Een uiterst strenge jury gaat 
tijdens de optocht bijhouden 
wie er het leukst verkleed is, 
wie de leukste wagen mee-
brengt en welke ouder zich 
het leukst heeft aangepast 
aan deze dag der zotheid. Na 
afloop worden de prijswin-
naars bekend gemaakt en de 
prijzen uitgedeeld.

Historische markt in Purmerend
De jaarlijkse historische markt 
in Purmerend wordt dit jaar 
gehouden op zondag 21 janu-
ari van 12.00 tot 16.00 uur in 
gebouw Concordia. Het is een 
jaarlijkse markt die een indruk 
geeft van wat er op histo-
risch gebied allemaal te koop 
is. En dat is heel gevarieerd, 

van boeken tot foto’s, maar 
ook films die op dvd te koop 
zijn. Films bijvoorbeeld over 
Amsterdam-Noord, het oude 
Purmerend enz. Uiteraard is 
onze verzamelaar van de Wij-
dewormer historie � Piet Gans 
- op deze markt aanwezig en 
hij heeft een hele kraam vol 

met vrijwel alles wat er over 
onze polder op papier staat. 
Boeken, foto’s, oude prenten 
en historische voorwerpen. En 
Piet heeft bij alles wat hij op 
zijn kraam heeft een verhaal. 
Het is een bijzonder gezellige 
markt waar ook veel liefheb-
bers op afkomen.
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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
Zo 7-1 Besloten feest  13.00 Foyer
Za 13-1 Besloten feest 20.00 Foyer
Di 16-1 Damesklaverjassen 20.00 Foyer
Za 20-1 Besloten feest 20.00 Foyer
Vr 26-1 Besloten feest 20.00 Foyer
Za 27-1 Purmersteyn uitvoering 20.00 Grote zaal
Zo 28-1 Purmersteyn uitvoering 14.30 Grote zaal
Vr 2-2 Purmersteyn uitvoering 20.00 Grote zaal
Za 3-2 Purmersteyn uitvoering 20.00 Grote zaal
Zo 11-2 Kindercarnaval

Start optocht 13.00 Dorpshuis

ZUID-AMERIKAANS GRILL RESTAURANT
Vlees, vis- en vegetarische gerechten bereid op de HOUTSKOOLGRILL

THE BEST STEAK IN TOWN

keuken geopend vanaf 17.00 uur
dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 0299 - 47 05 72
Weerwal 15, 1441 AL  Purmerend

‘Er was eens een koe ...’ door Purmersteyn binnenkort in dorpshuis
Toneelvereniging Purmer-
steyn is alweer geruime tijd 
met veel energie en enthousi-
asme aan het repeteren voor 
het toneelstuk ‘Er was eens 
een koe ...’. Het zal te maken 
hebben met de agrarische 
roots van de vereniging en 
de nostalgie rondom de Koe-
markt in Purmerend. Het stuk, 
dat in opdracht van Purmer-
steyn werd geschreven, gaat 
over de leuke, maar soms 
ook minder leuke kanten van 
de historie. Op zoek daarnaar 
hebben ze veel steun gehad 
van de Vereniging Historisch 
Purmerend, die hen kon voor-
zien van veel beeldmateriaal. 
Met behulp hiervan is het een 

mooi samenspel geworden 
van oud en nieuw, het vanuit 
het verleden kijken naar de 
toekomst.
Voor deze speciale gelegen-
heid konden ook extra spelers 
uit de Wijdewormer voor wat 
extra ‘boerentrots’ worden 
aangetrokken. De repetities 
zijn in volle gang en de cast 
heeft er veel vertrouwen in 
dat het weer een heerlijk stuk 
gaat worden. Een stuk ook 
met, voor onze gemeenschap, 
veel herkenbare aspecten.
De uitvoeringen, allemaal in 
ons dorpshuis, zijn op zater-
dag 27 januari, vrijdag 2 febru-
ari en zaterdag 3 februari om 
20.00 uur en op zondag 28 ja-

nuari om 14.00 uur (matinee).
Kaarten kunnen ook online 
worden gekocht via de websi-

te: www.purmersteyntoneel.
nl. Daar is ook alle informatie 
te vinden.
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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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