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MAART 2018 EDITIE 240 JAARGANG 23 OPLAGE: 950  

Komende zaterdag: 
zwerfvuil opruimen

Zaterdag 10 maart gaan twee 
ploegen op pad om onze pol-
der weer een fikse opknap-
beurt te geven. Uitgerust met 
vuilniszak en een handige 
grijper, gaan de vrijwilligers 
dan langs ’s heren wegen om 
alles wat daar niet thuis hoort 
op te ruimen. Zij komen soms 
de gekste dingen tegen. Een 
paar jaar geleden lag er een 
compleet nieuw dartbord nog 
in de plastic verpakking in de 
sloot. De eigenaar moet on-

derweg naar huis zoveel spijt 
hebben gekregen van zijn 
aankoop, dat hij het zojuist 
verworven speeltje maar in de 
plomp gegooid heeft. We ver-
telden al in het vorige WWJ 
wat we allemaal tegen kun-
nen komen en dat maakt het 
eigenlijk wel spannend. Het 
is gezellig om samen de wijk 
in te gaan en dan ook nog erg 
nuttig bezig te kunnen zijn. 

Ontsluiting Neck-Zuid in de maak

vervolg op paina 15

Plan Neck-Zuid komt ook digitaal langzaam tot leven
Donderdag 22 februari bleek voor het eerst 
dat er iets te vinden is op de website van Wor-
merland. Het is slechts een begin, maar het be-
wijst dat er beweging in de zaak komt. Het is 
mooi te zien aan de zoekresultaten. Er wordt 
achtereenvolgens aangegeven het aantal ge-
vonden onderwerpen van de laatste dag, de 
laatste week, de laatste maand en van dit jaar. 
Het blijken er vijf te zijn en dat zijn de vijf items 
die er vandaag zijn neergezet. Bovendien zijn 
het vrijwel dezelfde gegevens: een klein stukje 
tekst en het plaatje van plan Neck-Zuid. Goed, 
het is een begin en we gaan ervan uit dat de 
gemeente de ontwikkelingen op de voet gaat 

Meer op pagina 7

Glasvezel een stap dichterbij

Op pagina 18 leest u de laatste ontwikkelingen 
over de aanleg van glasvezel in de polder.

informatievertrekking. Oké, de website van 
Wormerland vertoont nu tekenen van leven 
waar het Neck-Zuid betreft. Nu de rest nog. We 
hebben het plaatje van plan Neck-Zuid maar 
vast op de voorpagina gezet. 

volgen en ook op de website 
zal vermelden.
In dit nummer staan verschil-
lende artikelen over Neck-Zuid 
en over de uiterst gebrekkige 



2

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 7 april
Kopij uiterlijk op:
woensdag 28 maart
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 6 maart
Plastic: 
dinsdag 20 maart
Groen: 
dinsdag 13 en 27 maart
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
24 maart
26 mei
28 juli
29 september
24 november 

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

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
9 maart

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 12 maart 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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Peter Tange gaat voor vierde termijn

De herbenoeming van bur-
gemeester Peter Tange is 
een feit. Met ingang van 13 
maart start hij met zijn vierde 
termijn van zes jaar als onze 
burgervader. In maart 2000 
volgde hij burgemeester Jan 
Koppenaal op. Jan Koppenaal 
was de eerste burgemeester 

van de in 1991 nieuw gevorm-
de gemeente Wormerland. 
Daarvoor was hij burgemees-
ter van Broek in Waterland 
en vanaf 1983 tevens waarne-
mend burgemeester van Wij-
dewormer. 
Burgemeester Tange hebben 
we in de afgelopen achttien 
jaar leren kennen als een man 
met een bijzonder warme be-
langstelling voor alles wat er 
leeft in onze gemeenschap. Hij 
is een groot voorstander van 
burgerparticipatie en staat 
open voor allerlei initiatie-
ven. Makkelijk toegankelijk en 
goed op de hoogte van wat er 
leeft bij de inwoners. Er is de 
laatste jaren veel veranderd 
in onze maatschappij en in de 
taakverdeling tussen overheid 
en gemeenten. Daarnaast 
zijn er goede contacten met 
de omliggende gemeenten 
en worden pogingen onder-

Zaanstreek-Waterland akkoord met 
aardgasvrije nieuwbouwwoningen
Alle 25 gemeenten in de Om-
gevingsdienst IJmond hebben 
zich geschaard achter het 
plan om alle nieuwbouwwo-
ningen, waarover het besluit 
om te bouwen na 1 februari 
2018 werd genomen, op te 
leveren zonder aardgasaan-
sluiting. Hiermee is een grote 
stap gezet in de richting van 
een aardgasvrije toekomst. 
Ook bij nieuwbouwprojecten 
waarover al voor 1 februari 
besloten werd, zal nog wor-
den bekeken in hoeverre 
een aardgasvrije oplevering 
haalbaar is. Een en ander is 
een uitvloeisel van de nood-
zakelijke maatregelen uit het 
energieakkoord: een volledig 
duurzame energievoorziening 
in 2050. Het eerste doel is een 
versnelling te bereiken in de 
verduurzaming in de woning-
bouw. Maar er wordt ook al 
gekeken naar een mogelijke 
verdere stap: woningen die 
energie leveren. 
Wat dit alles betekent voor 

de bestaande nieuwbouw-
plannen in Neck-Zuid is nog 
niet helemaal duidelijk. In de 
intentieovereenkomst is wel 
opgenomen dat ook bestaan-
de plannen, waartoe al voor 
1 februari werd besloten, nog 
zullen worden beoordeeld op 
de haalbaarheid van een aard-
gasvrije oplevering. In hoever-
re dat nu nog kan, is niet dui-
delijk. Komende zomer gaat 
de eerste schop in de grond 
waar het de renovatie van 
het sportcomplex aangaat. 
Met de bouw van de wonin-
gen zal worden begonnen, 
afhankelijk van de verkoop 
ervan. Duurzaam bouwen is 
weliswaar een gevleugelde 
term binnen de organisatie 
van Bouwfonds PD, maar het 
lijkt niet waarschijnlijk dat de 
intentieovereenkomst nog ge-
volgen gaat hebben voor de 
bouw van Neck-Zuid. Daar zijn 
het voorlopig nog cv-ketels op 
aardgas die zorgen voor war-
me voetjes.

Koffieochtend 
DCW door ziekte 
geannuleerd
Woensdag 14 februari vond 
de geplande koffieochtend 
helaas geen doorgang. Ken-
nelijk heeft de griepepidemie 
ook in Wormer toegeslagen, 
waardoor de benodigde men-
sen voor deze ochtend niet 
beschikbaar waren. Jammer, 
want er stond een presentatie 
over mantelzorg op het pro-
gramma. We gaan ervan uit 
dat we deze presentatie te-
goed houden voor een latere 
gelegenheid. Ooit zal aan deze 
al maanden durende epide-
mie een einde komen en wat 
in het vat zit verzuurt niet, zul-
len we maar denken.

nomen om de samenwerking 
daarmee uit te breiden. Het 
zijn allemaal ontwikkelingen 
die eisen stellen aan de vaar-
digheden en talenten van een 
burgemeester die, ondanks 
de wisseling van de samen-
stelling van het college elke 
vier jaar, de uitgezette koers 
moet handhaven. Ook voor 
de komende ambtstermijn lig-
gen er grote projecten op hun 
voltooiing te wachten zoals de 
renovatie van ons sportpark. 
Maar er zijn ook verschillende 
grote bouwprojecten in Wor-
mer zoals de Beschuittoren, 
de nieuwe brug over de Zaan 
en de herinrichting bij de Bar-
telsluis. Er is dus genoeg te 
doen. Toch weet hij altijd nog 
tijd te vinden voor het opluis-
teren van bijvoorbeeld ons 
kindercarnaval waar hij, als 
het even kan, de formaliteiten 
waarneemt en de sleutel van 
Natmeer komt overhandigen.
Wij zien dan ook de komende 
zes jaar met vertrouwen tege-
moet en wensen Peter Tange 
veel succes.
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Koffieochtenden Dienstencentrum nu ook met inloopspreekuur
De koffieochtenden in het 
dorpshuis van Neck worden 
vanaf nu uitgebreid met een 
inloopspreekuur. Tijdens dit 
spreekuur kunnen alle inwo-
ners van Wijdewormer bin-
nenlopen met vragen over 
welzijn, zorg en wonen. Het 
inloopspreekuur is van 9.30 
tot 10.30 uur. Er zijn dan con-
sulenten aanwezig om te in-

formeren en eventueel te as-
sisteren bij het inschrijven of 
invullen van formulieren.
Vragen over voorzieningen, 
vervoer en activiteiten
Tijdens het inloopspreekuur 
kunt u terecht met vragen over 
de voorzieningen die het dien-
stencentrum biedt. De consu-
lenten geven u informatie en 
advies over mantelzorg, de 

Stemburo 8 gaat weer open
Woensdag 21 maart wordt 
het bordje met de foute 
tekst ‘stemburo 8’ weer voor 
de toegangsdeuren van het 
dorpshuis gehangen. Het is 
de dag waarop de lente los-
barst, maar dat zal ons niet 
weerhouden onze stem te 
laten gelden. Dit jaar hebben 
zich zeven partijen in de strijd 
geworpen om uiteindelijk een 
coalitie te vormen, die onze 
gemeente weer vier jaar kan 
besturen. De kieslijst telt dit 
jaar één partij meer dan vier 
jaar geleden. Dit jaar geen SP 
maar wel weer D66 en de Par-
tij voor Ouderen en Veiligheid. 
Het huidige college bestaat 
uit Elly Fens (GroenLinks), Je-
roen Schalkwijk (CDA), Frans 
Saelman (VVD) en Kees van 
Waaijen (PvdA). De plek van 
Frans Daelman zal in een ko-
mende coalitie worden inge-
nomen door Rob Berkhout, de 
lijsttrekker en fractievoorzitter 
van de VVD-fractie Wormer-
land.
Naast de verkiezing van de 
gemeenteraad van Wormer-
land zal er een tweede stem-
biljet ter invulling worden 
aangeboden. Het gaat om het 
raadgevend referendum over 
de zogenaamde tapwet. In to-
taal zetten meer dan 407.000 
mensen een krabbel voor een 
volksraadpleging over de zo-
genoemde Sleepwet. De wet 

geeft de Algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD) en de Militaire Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD) ruimere toegang tot 
telefoon- en internetgegevens 
van burgers. 
Deze beide diensten kunnen 
dan vaststellen wie met wie 
contact heeft. Daarbij is de 
inhoud van dat contact niet 
beschikbaar. Deze inhoud kan 
pas in een later stadium, na-
dat aan een aantal voorwaar-
den is voldaan en in relevante 
gevallen, alsnog worden be-
keken. Het doel van de wet is 
duidelijk: het gaat om het tij-
dig kunnen opsporen van be-
dreigingen van onze nationale 
veiligheid. Mobiele telefoons 
met al hun technische moge-
lijkheden en het internet zijn 
nu eenmaal geliefde commu-
nicatiemiddelen voor terro-
risten omdat ze ‘veilig’ zijn. 
Maar om daar verandering in 
te kunnen brengen, moet alles 
worden afgetapt. Pas daarna 
kan worden onderzocht wat 
relevant is of niet. En als een 
contact relevant blijkt te zijn, 
kan daarna ook de inhoud van 
dat contact worden ingezien.
Voor- en tegenstanders van 
deze wet kunnen zich op 21 
maart uitspreken via dit re-
ferendum. Op internet staat 
hierover heel veel informatie. 
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Wormerland heeft eigen Sociale Kaart
De Sociale Kaart Wormerland 
is een website voor inwoners 
én voor professionals. De So-
ciale Kaart geeft informatie 
over organisaties die voor 
inwoners van de gemeente 
Wormerland actief zijn in het 
sociaal domein. Hierbij gaat 
het om organisaties die wer-
ken op het terrein van wonen, 
zorg en welzijn, werk en inko-
men, jeugd en gezin. De Soci-
ale Kaart vindt u op https://
wormerland.socialekaartne-
derland.nl/.

Oplossing dicht bij huis 
en praktische informatie

Heeft u hulp of ondersteuning 
nodig? Het liefst in uw eigen 
buurt? Voelt u zich wel eens 
eenzaam of wilt u uw sociale 
netwerk vergroten? Bent u op 
zoek naar begeleiding of zorg? 
Wilt u geholpen worden in het 
vinden van werk? In de Soci-
ale Kaart vindt u organisaties 
die u hierbij kunnen helpen 
met praktische informatie en 
contactgegevens van lokale 
organisaties. De organisaties 
die vermeld staan in de Socia-
le Kaart zijn bijvoorbeeld wel-
zijnsorganisaties, organisaties 
die u helpen met het vinden 
van werk of ondersteuning bij 
zorg. Voor hulp van organisa-
ties waarmee de gemeente 
een contract heeft (gecon-
tracteerde organisaties) heeft 
u een indicatie nodig van de 
gemeente. Hiervoor is de ge-
meente Wormerland telefo-
nisch bereikbaar op werkda-
gen, tel. 075-651 2100. Een 
deel van deze organisaties 

kunt u direct benaderen zon-
der tussenkomst van de ge-
meente.

Hulp cliëntondersteuners
Soms is het moeilijk om zelf 
informatie te vinden over de 
hulp die het beste past bij 
uw situatie. U kunt dan gratis 
informatie en advies krijgen 
van onafhankelijke cliënton-
dersteuners van Stichting MEE 
Amstel en Zaan. Zij kijken sa-
men met u wat nodig is, zodat 
u zelf verder kunt. De cliënton-
dersteuner kan u bijvoorbeeld 
helpen met het indienen van 
aanvragen bij de gemeente 
Wormerland. Stichting Mee 
Amstel en Zaan is bereikbaar 
via tel. 020-512 7272.

DC Wormerland
Als u er met behulp van men-
sen uit uw directe omgeving 
of van de Sociale Kaart Wor-
merland niet zelf uitkomt, 
kunt u ook naar het Dien-
stencentrum Wormerland. 
Het Dienstencentrum Wor-
merland is voor iedereen, 
voor jong en oud, die hulp of 
advies nodig heeft over zorg 
en welzijn. Ook verwijzers en 
mantelzorgers (familie, buren 
en anderen die voor iemand 
zorgen) kunnen hier terecht. U 
kunt bij het Dienstencentrum 
Wormerland terecht met vra-
gen over voorzieningen die 
het Dienstencentrum biedt. U 
kunt in het Dienstencentrum 
Wormerland terecht op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 
uur of bellen via tel. 075- 641 
9668. Meer informatie www.
dcwormerland.nl. 

telefooncirkel en het platform 
voor mensen met een beper-
king. Tijdens de inloop kunt u 
ook geholpen worden met het 
invullen van formulieren. En 
er is een helpende hand voor 
inwoners, bijvoorbeeld de 
wijkbus Wormerland, Tafeltje 
Dekje of praktische klusjes in 
en om het huis (door Wonen-
Plus diensten).
Samenwerken en meer infor-
matie
Het dienstencentrum werkt 
intensief samen met de maat-

schappelijke Stichting MEE, 
SMD (Sociale Maatschappelij-
ke Dienst), de wijkverpleging 
en de gemeente Wormerland 
voor de WMO. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met 
het dienstencentrum op werk-
dagen tussen 09.30–12.00 uur 
via tel. 075 – 641 9668. 
Elke tweede woensdag van de 
maand is er van 9.30 tot 10.30 
uur een inloopspreekuur en 
van 10.00 tot 11.00 uur een 
koffieochtend in het dorps-
huis.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Reactie DZS op artikel ophalen oud papier:

We zijn blij met de aandacht in het laatste WWJ 
voor het ophalen van oud papier door DZS. Het 
vinden van vrijwilligers is niet eenvoudig, on-
danks dat onze voetbalclub de grootste vereni-
ging van Wijdewormer is. Van de drie partijen 
die het papier ophalen, is DZS de enige club die 
zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur vol-
op in actie is. Als voetballer, vrijwilliger of als 
supporter. Dat neemt niet weg dat het opha-
len van oud papier al die jaren, soms met kunst 
en vliegwerk, toch geregeld is. Dat het nu een 
periode wat minder goed loopt, is ontzettend 
vervelend. Dit staat echter niet op zichzelf. Im-
mers, het vrijwilligerswerk staat enorm onder 
druk. Dat zien we bij ónze club, maar ook bij 
veel andere verenigingen. Of het nu gaat om 
één keer per maand een ochtend achter de bar 
staan, het geven van een training, het doen van 
klusjes of werk in een commissie. Dus, mensen 
uit Wijdewormer, als jullie een paar uurtjes per 
maand iets voor DZS of een andere vereniging 
uit het dorp willen doen, dan zou dat geweldig 

DZS Koppeldartstoernooi
Op zaterdag 17 maart 2018 wordt weer een 
koppeldartstoernooi in de kantine van DZS ge-
organiseerd. Heb je zin om mee te doen, meld 
je dan aan via de link op de website van DZS. 
Het inschrijfgeld is € 10,00 per koppel. Verdere 
informatie via de site of e-mail; aanmelden kan 
tot zondag 11 maart 2018.

Vierde Strand- en Duinloop AV Castricum
Op 4 februari werd de laatste 
Strand- en Duinloop van dit 
seizoen gelopen met 255 deel-
nemers. Het weer was ideaal, 
fris, maar de zon brak door en 
de deelnemers aan de lange 
afstanden hadden de wind 

Asics NK Indoor 
junioren
Zaterdag 10 februari werd in 
de Omnisport te Apeldoorn 
voor de tiende keer de Asics 
Nederlandse Kampioenschap-
pen Indooratletiek voor junio-
ren A en B gehouden. Mike de 
Dood (Zuiderweg), uitkomend 
voor Lycurgus Krommenie, 
nam deel aan de 3000 meter 
voor junioren B. Hij eindigde 
op de tiende plaats in een tijd 
van 10.04.12 minuten. Een 
mooie prestatie, hoewel Mike 
hoger had willen eindigen.

mee op het strand. Het parcours was prachtig 
met de start op de atletiekbaan, daarna door 
de duinen en over het strand terug naar de fi-
nish op de atletiekbaan. Petra Konijn (Zuider-
weg) liep de 12,4 km in een tijd van 1.00.28 
minuten, goed voor een vierde plaats bij de 
vrouwen senioren.

Wintertrainingsveldjes?
De voetbalvereniging DZS en de ijsclub EMM 
zijn op een lumineus idee gekomen. Natuurlijk 
geïnspireerd door drie weken lang schaatsen, 
ijshockey, skiën, snowboarden en curling op de 
tv, maar ook door de temperatuur. Die wil de 
laatste weken vooral ‘s nachts aardig zakken 
en we mogen ook weer ouderwets de autor-
uiten schoonkrabben. En dan gaat het bij ons 
Hollanders kriebelen. Gaan we toch weer even 
kijken hoe de schaatsen erbij liggen en hopen 
we op natuurijs. Het is het mooiste wat er is. 
Gewoon in de buitenlucht door de polders op 
de schaats. Nou, zit dat er nog niet helemaal 
in, want overdag komt die temperatuur toch 
telkens weer te veel rond het nulpunt. Maar 
wat wel kan is een dun laagje water op een 
grasveldje. En dat is wat zij hebben bedacht. 
De trainingsvelden van DZS en WWSV, die nu 
toch te hard zijn om gebruikt te worden voor 
balspelen, zijn ideaal om onder water te zetten. 
Nu is het jammer genoeg wel zo dat dit num-
mer van het WWJ daar niet meer op kan wach-
ten omdat het op tijd naar de drukker moet. 
Dan is het ook het begin van de week met een 
aantal dagen mooie vorst. Maar wat in het vat 
zit   We maken er wel een mooie fotoserie van. 
Dan kunnen we nog even nagenieten in de ko-
mende lentemaand.

Poldergenoten, lezers van het Wijde Wormer Journaal,

Invitatietoernooi Butje 13
Op 11 maart organiseert de jeu-de-boulesver-
eniging Butje 13 haar jaarlijkse invitatietoer-
nooi. Inschrijven kan tot en met woensdag 7 
maart. Dan is er nog tot 22.00 uur gelegenheid 
om in te schrijven op de banen aan de Leeg-
hwaterstraat in Neck. Het ziet er naar uit dat 
het, evenals vorig jaar, een goed bezet toer-
nooi gaat worden. Voor de winnaars zijn weer 
mooie prijzen beschikbaar. Maar mooie prijzen 
kunnen ook gewonnen worden in de tombola. 
Deelname is gratis en staat open voor leden en 
geïnviteerde niet-leden. Er worden drie partij-
en jeu de boules gespeeld met desgewenst een 
clublid als vaste partner, die zo nodig voor in-
structie zorgt. Een hapje en drankje zullen niet 
ontbreken.
Vanaf 9.45 uur is de kantine open. Alle deel-
nemers worden ontvangen met koffie, thee en 
iets lekkers, aangeboden door het bestuur van 
Butje 13. Uiterlijk om 10.15 uur worden alle 
deelnemers in de kantine De Boogbal in Neck 
verwacht voor de loting. Na de loting start het 
toernooi. Rond 15.00 uur vindt de prijsuitrei-
king plaats.
Inschrijving kan op de speeldagen: woens-
dagavond 19.30�22.00 uur en zondagmor-
gen 10.30�13.00 uur in De Boogbal of bij de 
wedstrijdcommissie: Mart Roozendaal, e-mail 
m.roozendaal7@upcmail.nl of John Konijn, 
e-mail jnkonijn@planet.nl, dan wel bij secreta-
ris Leo van Berkel, e-mail ljvanberkel@ziggo.nl.
Mocht het op 11 maart regenen, dan kan het 
toernooi eventueel verplaatst worden naar 18 
maart. Bel dan tussen 9.30 en 10.00 uur, tel. 
06-5767 5607.Voor meer informatie over de 
jeu-de-boulesvereniging kunt u ook terecht op 
www.butje-13.123website.nl.

zijn. En als bestuur weten we 
ook hoe leuk en betekenisvol 
dit kan zijn. Voor wat betreft 
het oud papier heeft DZS met 
Hans Buskermolen, coördina-
tor ‘oud papier’, afspraken ge-
maakt, zodat dit voor de rest 
van 2018 geregeld is. Voor 
het andere vrijwilligerswerk 
hopen we dat mensen uit de 
polder hun betrokkenheid en 
verenigingshart willen laten 
spreken. Immers, zonder vrij-
willigers geen clubs en dat zou 
echt een groot gemis zijn voor 
onze kleine gemeenschap. 
Doen jullie ook mee? 

Met sportieve groet, 
Bestuur v.v. 

De Zilveren Schapen
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Vierde Twiskemolenloop
Zondag 4 februari werd voor de vierde keer dit 
seizoen de Twiskemolenloop georganiseerd. 
Er waren dit keer 496 deelnemers van start 
gegaan over diverse afstanden. Bij een strak-
ke blauwe lucht en een temperatuur van drie 
graden was het goed loopweer. Ondanks de 
stevige tegenwind werden er twee parcoursre-
cords gebroken. Dit keer deden er maar twee 
deelnemers uit Wijdewormer mee, namelijk Ed 
Meyn op de 5 km in een tijd van 22.09 minuten 
(goed voor een tweede plaats categorie M55) 
en Arjan van Diepen op de 16,1 km in een tijd 
van 1.19.11 minuten (dertiende plaats catego-
rie M35). De laatste Twiskemolenloop van dit 
seizoen wordt gehouden op 4 maart 2018.

Ontsluiting Neck-Zuid in de maak

Half februari ging de eerste 
spade in de grond voor plan 
Neck-Zuid. Een jaar later dan 
oorspronkelijk gepland is nu 
begonnen met de aanleg van 
de ontsluitingsweg voor de 
nieuwbouw aan de zuidkant 
van Neck, de toegang straks 
tot de gerenoveerde sportvel-
den en de bijbehorende par-
keerplaatsen. De weg wordt 
aangesloten op het bochtje 
dat van de Oude Provinciale-
weg naar de Munnikdijk loopt 
(ongeveer op de kop daarvan). 
Daarna loopt de nieuwe weg 
evenwijdig aan de Munnikdijk 
naar de rand van het sport-

Vervolg van pagina 1 

Huidige Contact Commissie 
nog één keer bij elkaar
Maandag 12 maart is de eerstvolgende verga-
dering van de Contact Commissie (CC). De hui-
dige vier leden doen dat voor de laatste keer. 
Dat betekent in elk geval dat we afscheid ne-
men van deze commissieleden. Het betekent 
ook dat zich vijf nieuwe kandidaten moeten 
melden om voor de komende vier jaar de be-
schikking te hebben over een complete com-
missie. De CC is een belangrijke link tussen de 
gemeente en de mensen in de wijk. Het is een 
onmisbaar communicatiekanaal. In de komen-
de jaren zullen de CC’s ook breder worden in-
gezet. Zij krijgen nieuwe taken op verschillende 
gebieden binnen het sociaal domein. De nade-
re uitwerking daarvan zal in de komende jaren 
moeten gebeuren en dan is het wel zaak dat 
wij over een volledige CC beschikken. Het is in 
ieders belang dat die taken goed kunnen wor-
den ingevuld. Op 12 maart neemt de huidige 
CC, na een respectabel aantal jaren te hebben 
gefunctioneerd, afscheid. Voor iedereen die 
belangstelling heeft om in de komende CC zit-
ting te nemen, is dit wellicht de gelegenheid 
om kennis te maken met het reilen en zeilen 
van zo’n commissie. Vanaf 20.30 uur is ieder-
een welkom in het dorpshuis.

Mantelzorgcafé: mentorschap en bewindvoering
Het mantelzorgcafé is een 
maandelijkse bijeenkomst 
voor….. mantelzorgers. Het 
is in de eerste plaats een bij-
eenkomst waar mantelzorgers 
met een kopje koffie een on-
deronsje hebben en elkaars 
ervaringen kunnen aanhoren. 
Maar er is ook altijd een the-
ma waarover via een presenta-
tie informatie wordt gegeven. 
Deze keer komt mevrouw S. 
Ozcan een presentatie geven 
over alles wat er komt kijken 
bij mentorschap of bewind-

complex en gaat dan in zuidwestelijke richting 
langs de sportvelden en verderop langs het 
nieuwbouwplan. Om te beginnen wordt deze 
nieuwe weg gebruikt om straks de bomen langs 
de velden af te voeren. Een groot deel daarvan 
moet wijken, maar er zal ook weer nieuwe aan-
plant voor in de plaats komen. Daarna zal ook 
het bouwverkeer voor de renovatie van het 
sportcomplex over deze weg gaan. De smalle 
weggetjes in het oude zuid zijn daarvoor niet 
geschikt. Als de sportvelden zijn aangelegd 
en de kantines gebouwd zijn, moeten ook de 
heistellingen, funderingspalen en al het bouw-
materiaal voor de nieuwe woningen langs deze 
weg worden aangevoerd. Dit laatste zal naar 
verwachting pas in het najaar van start gaan. 
Het zal duidelijk zijn dat Neck-Zuid een druk zo-
mertje tegemoet gaat.

voering. In beide situaties gaat het om mensen 
die door wat voor oorzaak dan ook, niet goed 
meer in staat zijn hun financiën zelf te beheren 
en daar dus bij geholpen moeten worden. Wat 
zijn de verschillen tussen mentor en bewind-
voerder, hoe regel je dat en wat kost het om 
dat te regelen. Tijdens en na de presentatie is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Dit mantelzorgcafé is op maandag 19 maart 
van 13.00 tot 14.30 uur en wordt gehouden in 
‘De Omslag’ aan de Faunastraat 68 in Wormer. 
Aanmelden kan tot 12 maart bij het Diensten-
centrum, tel. 075-6419668 of via een mailtje 
aan i.mieremet@rswp.eu.
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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

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
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Communicatie over nieuwbouw 
Neck-Zuid ronduit erbarmelijk
Bouwfonds heeft in de loop 
der jaren al vele namen gehad 
en onder verschillende vlag-
gen geopereerd. Begonnen als 
Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten heet het na een aan-
tal aanpassingen nu BPD, een 
afkorting waarin de B nog al-
tijd staat voor Bouwfonds. Het 
is ook uitgegroeid tot een flin-
ke, internationaal opererende 
projectontwikkelaar. Zelf heb-
ben ze het over gebiedsont-
wikkelaar. Hun website ziet er 
indrukwekkend uit. Heel veel 
informatie over hun lopende 
projecten, waar ze heel trots 
op zijn. Terecht als je de beel-
den en de info mag geloven. 
Een leuke zoekmogelijkheid 
op hun website is de vraag: 
waar wilt u wonen? Daar kun 
je van alles invullen. Bij veel 
plaatsnamen word je geleid 
naar een prachtige pagina vol 
informatie over de projecten 
die Bouwfonds daar heeft. Wij 
weten dat Bouwfonds Neck-
Zuid gaat ontwikkelen. Dus 
toets je daar ‘Neck’ in. Gevolg 
is: nul resultaten gevonden. 
Oké, dan zoeken we het ho-
gerop en vullen Wormerland 
in, maar ook dat geeft nul op 

rekwest. In de Zaankanter van 
14 februari staat het een en 
ander over het plan Neck-Zuid 
met een minuscuul platte-
grondje erbij. Verder is er hoe-
genaamd niets te vinden over 
Neck-Zuid en de nieuwbouw 
die BDP daar binnenkort gaat 
realiseren. Ook op de websi-
te van Wormerland leveren 
zoekargumenten als Neck of 
Neck-Zuid of nieuwbouw niets 
op. Gek is dat je als je zoekt 
op ‘Neck’ wel een hele rij ge-
vonden onderwerpen over 
de Neckerstraat krijgt. Heel 
interessant, maar dat zoeken 
we niet. We hebben intussen 
heel wat af gegoogeld maar 
helemaal niets kunnen vinden 
over nieuwbouw in Neck. Zou-
den ze dan echt alle huizen al 
verkocht hebben? Je zou an-
ders toch verwachten dat BPD 
hun stukje gebiedsontwikke-
ling aan de man probeert te 
brengen. En hoe gaat zoets in 
de praktijk? Door bekendheid 
te geven aan de mogelijkheid 
een huis te kopen en dat gaat 
tegenwoordig toch het een-
voudigst via internet. Nou, bij 
BPD niet dus! 
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Waarom horen we niks meer over de Engewormerbrug?
Op 16 maart 2017 organiseer-
de het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) een informatieavond 
over de Engewormerbrug in 
het gemeentehuis. Het HHNK 
wilde geïnformeerd worden 
door belanghebbenden. De 
volgende informatieavond zou 
rond week 20 zijn, dat was 
half mei. Ondertussen is de 
brug, zoals al aangekondigd 
was, verstevigd. Maar verde-
re informatie is er nooit meer 
gekomen. We gaan maar eens 
navragen en krijgen antwoord 
van mevrouw Rootlieb van 
het HHNK. De stand van zaken 

Terwijl het buiten nog koud is 
en we binnen warme truien 
en vesten dragen, gaan de 
gedachten van de dames van 
het breicafé al naar de zomer 
en verdiepen zij zich in 
luchtige patronen. Het kant-
breien kan dan weer worden 
uitgeoefend en daar verheu-
gen zij zich al op. Het is leuk 
om te zien hoe enthousiast er 
wordt gebreid door de vrou-
wen van het breicafé. Ook 
laten zij elkaar steeds weer 
nieuwe werkstukken zien; alle 
reden om daar voorlopig mee 
door te gaan!
Het volgende breicafé is op 21 

Breicafé bereidt de zomer voor

is dat er een definitief ontwerp komt, dat nog 
wel naar de welstandscommissie moet. Wat 
wel duidelijk is, is dat de brug weer beweeg-
baar gaat worden en dus ook weer bediend zal 
moeten worden. Er zullen net als nu geen twee 
auto’s tegelijk over de brug kunnen. Hij gaat 
wel breder worden voor de hulpdiensten en 
landbouwverkeer. De rijstrook wordt vier me-
ter en aan weerszijden komt een ‘ribbel’ van 
25 cm voor uitstekende objecten. Dat dit geen 
overbodige luxe is laat bijgaande foto zien. De 
planning is meer dan een jaar opgeschoven en 
is nu najaar 2019. We krijgen de toezegging dat 
er zeker nog een informatieavond komt, lang 
voordat het op de markt wordt gezet voor een 
aannemer. We houden u op de hoogte.

René Provoost

maart om 14.00 uur bij Hester 
van Diën, Noorderweg 96.
De fraaie voorbeelden van 
kantbreien zijn afkomstig van 
het internet.

Anneke den Hollander
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De buurtverenigingen aan het woord

We maken nader kennis met 
buurtvereniging De Kuil. De 
Kuil was ook de naam van de 
boerderij waar nu het dorps-
huis staat en dat zijn naam 
te danken heeft aan een die-
per gelegen stuk. Tot buurt-
vereniging De Kuil horen 65 
woningen, t.w. de Tjadenweg 
1 t/m 27 en 2 t/m 20, de De 
Grootweg 2 t/m 16 en 1 t/m 
27 en de Kuilweg helemaal. 
De Kuil heeft nu twee cap-
tains: vanaf vorig jaar zijn dit 
Edith Wiersma en Lianne de 
Jong-Middelink. Hiervoor was 
Jeroen Tessel de captain, die 
dit eerst samen met zijn vader 
Co deed. De familie Tessel is 
altijd wel de trekker van de kar 
geweest bij De Kuil. Maar ook 
Frank Mulder en Mark de Goe-
de hebben een leidende rol 
gespeeld. Eerst even een na-
dere voorstelling van de hui-
dige captains. Edith is opticien 
en werkt bij Koopman Optiek. 
Lianne is samen met haar zus 
eigenaar van kap- & schoon-
heidssalon Le Sorelle. En als je 
bij Mario gaat eten, dan heb je 
kans dat je door Lianne wordt 
bediend. Ze is daar invaller 
en vindt het heel leuk om te 
doen. Maar nu Lianne en Dick 
zijn verhuisd naar de Onder-

dijk (Neck) hoort Lianne (of-
ficieel) niet meer bij De Kuil. 
Ze is nog wel aanwezig op de 
achtergrond, maar mag, zoals 
Anton Geesink dit zo mooi 
noemde, “volgens de statuten 
en reglementen” geen captain 
meer zijn. We zagen de beide 
dames echter ook regelmatig 
zelf in de playbackshow. Vo-
rig jaar zagen we alleen Edith, 
die het nummer ‘Begrafenis’ 
van Claudia de Breij deed. De 
Kuil kwam er mee op de der-
de plaats. Wat echter bij velen 
van ons nog in het geheugen 
zit is 2012, toen ze Plien en Bi-
anca deden. Als we het erover 
hebben, zie je ze weer stra-
len. Ze kunnen er nog steeds 
enthousiast over praten en 
vinden het eigenlijk de leuk-
ste act die ze gedaan hebben. 
Ze werden er dan ook eerste 
mee. Naast de playbackshow 
is er natuurlijk ook nog de zes-
kamp op de zondag. Deze spe-
cialiteit wordt gedaan door de 
coaches, Mark de Goede en 
Jeroen Tessel. Dat dit in goede 
handen is, bleek ook in 2017 
weer want ze werden in het 
totaalklassement tweede. Bij 
De Kuil betaal je geen con-
tributie. Wel hebben ze zes 
sponsoren, die ook de shirts 

voor de zeskamp betalen. Ach-
terop de shirts zien we achter-
eenvolgens: Tessel transport, 
Frank Mulder, Peter Scheffer, 
De Goede tuinen, Hypnoforce.
nl en kap- & schoonheidssalon 
Le Sorelle. De zeskamp en al-
les daaromheen is eigenlijk 
de enige vaste activiteit van 
De Kuil. In het verleden zijn er 
wel eens andere activiteiten 
geweest, zoals Oudholland-
se spelletjes, samen met de 
Noordwester. Ook hadden ze 
een jaar met een gezellig sa-
menzijn rond de kerst. Dit was 
op de hoek van de Tjadenweg 
bij het paadje richting Ring-
dijk. Een ander jaar hadden ze 
een gezellig samenzijn op het 
pleintje bij de De Grootweg, 
maar niet elk jaar een of meer 
andere activiteiten. Edith en 
Lianne zouden wel meer ac-
tiviteiten willen, maar op de 
een of andere manier lukt het 
niet. Iedereen is tegenwoordig 
druk en de organisatie komt 
natuurlijk, zoals overal, vaak 
op dezelfde mensen neer, die 
zelf ook weer druk zijn. Het 
is wel zo dat de zeskamp niet 
alleen bestaat uit de zeskamp, 
maar ook uit alles daarom-
heen. Ruim voor de zeskamp, 
zo eind mei begin juni, krijgt 
iedereen een briefje in de 
bus met een uitnodiging voor 
de pre-party en de locatie. Er 

wordt daarin ook gevraagd 
om na te denken over het 
thema voor de playback. De 
locatie is wisselend, maar al-
tijd bij een van de bewoners 
thuis. Daar komen dan meest-
al 20 tot 30 bewoners op af. 
Iedereen neemt een hapje en 
een drankje mee en er wordt 
besproken wie er dat jaar 
wat doet. Er komen altijd wel 
spontane reacties uit van “zal 
ik dit doen of dat regelen?” In 
de periode voor en tijdens de 
feestweek wordt er wat meer 
bij elkaar binnengelopen om 
van alles te regelen. Op de 
zondag van de zeskamp zijn 
er altijd veel buren om aan te 
moedigen. Ze maken tot op 
heden gebruik van een leen-
tent, maar ze willen eigenlijk 
wel een eigen tent. Ook met 
de zeskamp wordt van al-
les meegenomen en voor de 
deelnemers wordt goed ge-
zorgd. Als er ergens geld voor 
nodig is, dan wordt er om een 
vrijwillige donatie gevraagd; 
dat is tot op heden altijd ge-
lukt. Na de feestweek is er al-
tijd een afterparty, waarop al-
tijd wat meer bewoners opaf-
komen. Waarschijnlijk zit de 
stemming van de feestweek 
er dan nog wat in en helpt het 
om geleidelijk af te kicken.

René Provoost
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Ellen Duijn-van Delden, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland

In haar lagereschooltijd al had Ellen (Haller-
weg) de wens om mensen in de derde wereld 
te helpen. Het idee heeft haar nooit helemaal 
losgelaten, al moesten er voor die tijd nog wel 
wat andere zaken aandacht krijgen. Om te be-
ginnen haar hbo-opleiding jeugdwelzijnswerk.
Een keuze die in de lijn der verwachtingen lag 
en haar nu ook goed van pas komt. Vervolgens 
werd er een gezin gesticht en besteedde zij de 
nodige tijd aan de opvoeding van haar twee 
kinderen. De kinderen zijn inmiddels op een 
leeftijd dat ze zelfstandiger zijn. Ze kreeg ruim-
te voor andere dingen en zocht mogelijkheden 
om haar blik te verruimen. Een leuke functie 
binnen het grote aanbod van vrijwilligerswerk 
leek haar wel wat. Op Facebook kwam zij een 
vacature tegen van VluchtelingenWerk Noord-
West Nederland, waar men klassenassistenten 

zocht voor het klassikaal taalonderwijs ten be-
hoeve van de inburgering van vluchtelingen: 
NT2 oftewel Nederlands als tweede taal. Ellen 
startte hier juni vorig jaar mee in Zaandam. Het 
ging om twee keer twee en een half uur per 
week, op de dinsdag- en  donderdagmiddag.
In september hoorde zij van de plannen om in 
het AZC Heerhugowaard een kinderspreekuur 
op te richten. Dit spreekuur kreeg de toepas-
selijke naam ‘Time4you’. Gezien haar opleiding 
was zij direct geïnteresseerd. Zij solliciteerde 
en kon in november beginnen. Omdat twee 
vrijwilligersbanen teveel zou worden, stopte El-
len met haar werk als klassenassistent. Op het 
moment dat Ellen wilde stoppen als klassenas-
sistent bleek dat een van de cursisten uit haar 
klas, een Syrische vrouw van 29, een taalcoach 
nodig had. Omdat zij en Ellen een klik hadden, 
heeft zij die taak op zich genomen. 
“Het kinderspreekuur moest van de grond af 
opgestart worden, dus we begonnen met heel 
weinig kinderen. Het begint nu wat beter te lo-
pen. Het idee achter Time4you is door middel 
van activiteiten contact te maken met jeugdige 
asielzoekers, tussen 8 en 18 jaar en ze een plek 
te geven waar ze zich veilig voelen, vragen kun-
nen stellen en kunnen praten over wat ze be-
zighoudt. Daarvoor is vertrouwen nodig en om 
dat op te bouwen kost veel tijd”, legt Ellen uit.
Het heen en weer rijden naar Heerhugowaard 
viel tegen. Voor een uurtje kinderspreekuur 

Project Dameskoor Wijdewormer geeft concert op 25 maart

Dameskoor Wijdewormer 
is druk in de weer met een 
project over ABBA en Ram-
ses Shaffy. Voor dit project 
hebben zich aan de start 18 
enthousiaste dames aange-
meld. Voor vier van hen bleek 
de deelname aan een project 
toch net te hoog gegrepen, 
zodat nu nog veertien dames 

elke week samen met de koor-
leden repeteren voor het con-
cert. Dat concert vindt plaats 
op zondag 25 maart in de foy-
er van het dorpshuis en begint 
om 15.00 uur. Het program-
ma zal bestaan uit een aantal 
bekende nummers van ABBA, 
doorspekt met liederen van 
Ramses Shaffy. Dat zijn enkele 

bekende en minder bekende 
liederen, maar juist ook die 
minder bekende nummers van 
Ramses zijn heel leuke liedjes 
en ook zo typisch voor hem. 
Het wordt in elk geval een 
bijzonder concert met veel 
populaire muziek, nummers 
die iedereen kent. De dames 
hebben nog een paar weken 
om te repeteren en gebruiken 
hun tijd ook goed om er een 
mooi concert van te maken. 
Vrijdag 23 maart is de laatste 
voorbereiding, zeg maar de 
‘generale’. De zondag daarop 
gaan ze ervoor. Dan zullen de 
bijna veertig dames er alles 
aan doen om de toeschouwers 
een heerlijke middag te bezor-
gen. De entree is gratis. Het 
concert duurt ruim een uur en 
er is geen pauze. Het program-
ma bevat een aantal nummers 
van ABBA en dat zijn stuk voor 

stuk bekende grote hits. Daar-
naast een aantal nummers 
van Ramses Shaffy, waarvan 
verschillende bekende hits, 
maar dus ook een paar onbe-
kende nummers van hem. Het 
hele programma ziet er als 
volgt uit: Mamma Mia (ABBA), 
Pastorale (dat zong Ramses 
met Liesbeth List), Heintje 
(uit de cantate van 1967/68), 
Waterloo (ABBA), Jij bent mij 
zo lief (Ramses 1979), Er was 
een jongetje (een canon van 
Ramses), Money, money, mo-
ney (ABBA), Laat me (Ramses, 
grote hit uit 1978), Sammy 
(Ramses, hit uit 1966), Zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder (hit van Ramses uit 
1971), I have a dream (ABBA), 
Wij zullen doorgaan (Ramses, 
hit uit 1975) en als afslui-
ter Thank You for the Music 
(ABBA).

moest zij in totaal 80 km rijden 
en dan zijn de verhoudingen 
wel een beetje zoek. Dus he-
laas moest Ellen met dit pro-
ject stoppen.
Ellen: “Ik ga nu eenmaal per 
week naar mijn Syrische taal-
maatje. Wij praten dan over 
van alles en nog wat. Belang-
rijk is dat zij de taal leert in 
het dagelijks leven. Ik vind 
het werken met vluchtelingen 
heel leuk. Vooral ook door de 
cultuurverschillen.”
Zij heeft nu vanaf 15 februari 
een functie als klassenassis-
tent bij VluchtelingenWerk in 
Purmerend. Hier gaat het om 
drie uur per week. Daarnaast 
is zij twee uur in de week taal-
coach.
Ellen besluit haar verhaal met: 
“Ik vind het superfijn om weer 
wat meer onder de mensen 
te zijn, me nuttig te kunnen 
maken en weer collega’s te 
hebben. Vanuit Vluchtelingen-
Werk krijg ik ook cursussen 
aangeboden. Heerlijk die in-
put!”
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Wijdewormer kinderen in lange stoet door Natmeer
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Wijdewormer kinderen in lange stoet door Natmeer

Onze Prins Edwin en zijn ge-
waardeerde gevolg hebben er 
dit jaar weer een mooi kinder-
feest van gemaakt. Op zondag 
11 februari startte een flin-
ke stoet vanaf het dorpshuis 
en maakte een ronde door 
Neck. Met muziek en de prins 
met zijn raad van (wat min-
der dan) elf voorop, gevolgd 
door de jonge feestgangers 
en een flinke groep, soms ook 
heel leuk verklede ouders. Na 
terugkomst van deze bonte 
stoet werden de kinderen in 
het dorpshuis voorzien van 
versnaperingen en limonade 
en kregen alle kinderen ook 
nog een medaille als aanden-
ken. Daarna maakte de prins 
zijn opwachting bij de burge-
meester. Want pas nadat deze 
de sleutel van Natmeer heeft 
overhandigd aan Prins Edwin, 
kan het echte carnaval begin-
nen. En het werd een schitte-

rend feest met een optreden 
van Pip en Pelle. Een heel leu-
ke act voor de kinderen, maar 
ook best leuk voor de ouders. 
Bij ons zijn ze niet zo bekend, 
maar onder de jeugd blijken 
ze tot de toppers te behoren. 
Een goede keus derhalve van 
de organisatie. Na het optre-
den van Pip en Pelle konden 
de kinderen zich nog even 
heerlijk uitleven in de gym-
zaal. Daar was een opblaasba-
re stormbaan opgesteld, die 
er uitdagend genoeg uitzag 
om ze even flink bezig te hou-
den. Wat de outfit betreft is 
Wijdewormer weer bijzonder 
creatief in de weer geweest. 
Zowel individueel als bij duo’s 
en deze keer was er zelfs een 
prachtig trio bij. Natuurlijk wa-
ren er weer leuke prijzen voor 
elke categorie, maar voor de 
jury was het geen makkelijke 
opgave. 
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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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Wijdewormer kinderen in lange stoet door Natmeer
De prijswinnaars:
de leukst verklede jongen: 
Wiebe Duin
het leukst verklede meisje: 
Kate Rooth
het leukst verklede duo: Anna 
en Sara (zwaantjes)
het leukst verkleden trio: 
Anna, Rensa en Geertje van 
Berge
het leukste voertuig: Vedder.

De foto’s zijn gemaakt door 
Dick Hartog

Tijdens de jaarvergadering 
van de contactcommissie met 
het college in november vorig 
jaar, kondigde Remco Doorn 
(raadslid voor GroenLinks) 
een speciale duurzaamheids-
actie aan voor Neck en Wij-
dewormer. Deze actie, die 
dit voorjaar zou starten, was 
in het bijzonder gericht op 
het uitbreiden van het aantal 
zonnepanelen op onze daken. 
Aan deze actie waren aantrek-
kelijke kortingen en subsidies 
verbonden. Voor sommige 

inwoners was dat ook reden 
genoeg om plannen voor de 
plaatsing van zonnepanelen 
uit te stellen en op deze actie 
te wachten. Helaas is door in-
terne oorzaken de duurzaam-
heidsactie in Wijdewormer 
met enkele maanden ver-
traagd. Wormerland Duur-
zaam (WD) verwacht nu dat 
deze actie voor medio 2018 
opgestart zal kunnen worden. 
Zodra daarover meer bekend 
wordt, zullen wij dat melden.

Actie Wormerland Duurzaam in 
Wijdewormer uitgesteld

Co Konijn organiseert deze jaarlijkse schoon-
maakbeurt nu voor de 19e keer en hij kan altijd 
nog wel wat mensen gebruiken. Het wordt er 
gezelliger door en je kunt met wat extra han-
den ook veel meer bereiken. Let wel: jaarlijks 
wordt ruim vier kubieke meter vuil verzameld 
en afgevoerd. Als we dat niet elk jaar oprui-
men, stapelt het zich op en wordt opruimen 
steeds moeilijker. 
De ochtendploeg gaat na een kopje koffie in 
het dorpshuis om 9.00 uur op pad en komt 
daar rond 12.00 uur weer terug. De middag-

Komende zaterdag: zwerfvuil opruimen
Vervolg van pagina 1 ploeg vertrekt om 13.00 uur 

en stopt ongeveer om 16.00 
uur. Tussendoor zorgt Co voor 
de ravitaillering en het opha-
len van de volle vuilniszakken. 
Na 16.00 uur verzamelen alle 
deelnemers zich in het dorps-
huis om een goed glas te hef-
fen op een goed bestede dag. 
En natuurlijk moeten dan alle 
rariteiten die onderweg zijn 
opgeruimd de revue passeren. 
Meldt u even aan bij Co, tel. 
427 625.



16

GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente 

Noorderweg 136  Wijdewormer  0299 - 42 24 80

www.knookagf.nl

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

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 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veldboer Eenhoorn 
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.

���������������
��������������������

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

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

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

�������������
�����������

�������������
���������������

������������������
����������������



17

Amnesty International zeer kritisch over Sleepwet

Amnesty International (A.I.) 
is een organisatie die zich 
wereldwijd het lot aantrekt 
van slachtoffers van onder-
drukking. Zij krijgen dagelijks 
te maken met mensen die 
zonder enige vorm van pro-
ces worden opgepakt en lang-
durig opgesloten zitten. Vaak 
zijn het dan mensen die zich 

kritisch opstellen tegen het 
bewind. Dat A.I. dus kritisch 
kijkt naar allerlei ontwikke-
lingen ligt voor de hand. Dat 
doen ze ook in Nederland, 
waar nu sinds vorig jaar de 
Tapwet of Sleepwet van kracht 
is. De kritiek van A.I. richt zich 
vooral op de controle op de 
uitvoering van deze wet door 

de CTIVD, de Commissie van 
Toezicht voor de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten. 
Deze commissie ziet er dus op 
toe dat verzamelde gegevens 
worden vernietigd als ze niet 
relevant blijken te zijn en an-
dersom, dus dat de relevante 
gegevens correct worden ge-
bruikt. Maar volgens A.I. zit 
het venijn ook hier weer in 
de staart: De Commissie ad-
viseert de verantwoordelijke 
minister en die kan vervolgens 
dat advies naast zich neerleg-
gen. Dus is er uiteindelijk niet 
echt sprake van een onafhan-

kelijke controle. A.I. adviseert 
dan ook om op 21 maart nee te 
zeggen tegen de huidige wet. 
Zij willen dat deze van meer 
garanties wordt voorzien, die 
voorkomen dat onze gegevens 
in verkeerde handen terecht-
komen. Voor wie meer wil we-
ten over de argumenten van 
A.I.: kijk op hun website. Dat 
kan rechtstreeks met deze lan-
ge url: https://www.amnesty.
nl/mensenrechten-in-neder-
land/veiligheid-en-mensen-
rechten/sleepwet of ga naar 
www.amnesty.nl en zoek daar 
naar Sleepwet. 

Nieuw Seizoen workshops voor kids en volwassenen

Stichting Nieuw Seizoen (Zuiderweg 71) heeft 
op 1 juli vorig jaar haar deuren geopend! Tij-
dens een spetterend openingsfeest met een ge-
zellige markt werd het startsein gegeven voor 
de hulp aan mensen die tussen wal en schip 
vallen. Mensen die nog een duwtje in de rug 
kunnen gebruiken om hun leven op orde te krij-
gen, maar niet terecht kunnen bij de reguliere 
hulpverlening. Deze mensen kunnen bij Nieuw 
Seizoen terecht voor (creatieve) coaching, een 
time-out of een plekje in ons familiehuis.
Op de zolder van de voormalige kalveren-
stal is een gezellig atelier gerealiseerd, waar 
workshops en kinderfeestjes worden gege-

- Zaterdag 28 april 14.00-16.00 uur: Crea met 
HOUT voor kids
Branden, verven, zagen, timmeren en met inkt 
spuiten. Maak bijvoorbeeld voor op je kamer 
een prachtig naambord! 
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
De workshops kosten € 15,- per persoon. Al-
les komt ten goede aan de stichting Nieuw 
Seizoen. Alle informatie is te vinden op hun 
website (nieuwseizoen.nl). Voor informatie en 
aanmelden: Marieke Huivenaar, tel. 06 - 5081 
2070.

Irma van der Stouwe-Kosters

ven. Naast de ingeplande 
workshops is het ook mogelijk 
om met een groep te komen 
of een kinderfeestje te boe-
ken. 
Hieronder een overzicht van 
de workshops:
- Donderdag 8 maart 10.00-
12.00 uur: Mixed Media voor 
volwassenen
Allerlei verschillende materia-
len en technieken maken sa-
men een mooi geheel! 
- Vrijdag 30 maart (Goede Vrij-
dag) 14.00-16.00 uur: Outside 
KIDS
Hutten bouwen en zelf brood-
jes bakken op een eigenge-
maakt kampvuur.
- Vrijdag 6 april 10.00-12.00 
uur: Home Deco voor volwas-
senen
Maak van een basisproduct 
iets prachtigs voor in je inte-
rieur.
- Zaterdag 14 april 14.00-16.00 
uur: Crea INKT-ART voor kids
Doe alles wat thuis niet mag! 
Spuiten met inkt en heerlijk 
kliederen…!
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Weer stap gezet naar glasvezel in het witte gebied
Op 22 februari heeft de werk-
groep Breedband Wormerland 
Buiten de volgende stap gezet 
richting glasvezel in de polder. 
Toen ging het projectplan naar 
de provincie Noord-Holland, 
waarmee de werkgroep een 
garantstelling van de provin-
cie aanvroeg. Dit houdt in dat 
de provincie zich garant stelt 
voor de aflossing van de finan-
ciering die nodig is om glasve-
zel aan te leggen. Zonder die 
garantstelling is de aanleg van 
glasvezel niet te financieren 
door een particulier initiatief 
zoals dat van de werkgroep.
Zoals u in het WWJ van januari 
hebt kunnen lezen, is de aan-
leg van glasvezel alleen haal-
baar wanneer er voldoende 
belangstelling is bij de bewo-
ners van het buitengebied. De 
komende maanden zullen wij 
u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. Een van 
de volgende stappen van de 
werkgroep is te polsen of die 
belangstelling er ook is.
Wat gaat er de komende 
maanden gebeuren, wie wo-
nen er nu eigenlijk in dat witte 
gebied en wat kunnen deze 
bewoners nu al zelf doen? 
Een hele serie vragen waar we 
hieronder antwoord op geven.

Wat gaat er gebeuren?
Het projectplan bevat een glo-
bale planning die de volgende 
stappen omvat:
Stap 1, periode februa-
ri-maart-april 2018: voorberei-
dende werkzaamheden voor 
de aanleg van het glasvezel. 
Denk daarbij aan zaken als het 
regelen van de financiering en 
garantstelling, oprichten van 
een stichting of coöperatie die 
eigenaar wordt van het net-
werk, uitdenken van hoe het 
netwerk eruit moet komen 
te zien, zoeken van mogelijke 
aanbieders van internet, tv en 
bellen.
Stap 2, periode april-mei-juni 
2018: kiezen hoe de aanleg 
het beste kan plaatsvinden en 
vragen wie allemaal een aan-
sluiting willen.
Stap 3, periode na de zomer 
van 2018: voorbereiding van 

de aanleg.
Stap 4, periode afhankelijk 
van de provicie: start van de 
aanleg van het netwerk.
Tijdens stap 2 zal moeten blij-
ken of er echt genoeg belang-
stelling is om glasvezel haal-
baar te maken.

Witte gebied
Verschillende organisaties 
hebben tellingen uitgevoerd 
om te bepalen hoeveel witte 
adressen er zijn in Noord Hol-
land. Dit zijn adressen waar 
het internet langzamer is dan 
30 Mbit per seconde. De lijst 
waar de werkgroep vanuit 
gaat, bevat 289 witte adres-
sen in Wormerland. In het 
WWJ van januari stond een 
overzichtskaart waarop deze 
adressen staan. Voor de vol-
ledigheid nemen we die hier 
ook weer op. Voor postcode 
1456 gaat het in totaal om 178 
adressen. Om glasvezel finan-
cieel haalbaar te maken, moet 
minimaal 70% van de adres-
sen meedoen. Voor geheel 
Wormerland zijn dat er 202.
De aansluiting op glasvezel 
houdt in dat u toegang krijgt 
tot zeer snel internet, televisie 
en telefoon via het netwerk. 
De combinatie van deze drie 

diensten wordt op de kabel 
ook als pakket aangeboden 
door verschillende providers, 
zoals Ziggo en KPN. Omdat 
het drie diensten in één pak-
ket zijn, heet dit ook wel triple 
play.
De kosten per maand voor 
aansluiting op glasvezel zul-
len waarschijnlijk iets hoger 
worden dan de tarieven die 
providers voor de kabel hante-
ren. Dat komt omdat we met 
elkaar het netwerk moeten fi-
nancieren. Hoe meer mensen 
echter meedoen, hoe kleiner 
die opslag.

Wat kunt u nu al doen?
De werkgroep zal in stap 2 on-
der alle witte adressen peilen 
wie een aansluiting wil op het 
glasvezelnetwerk. U kunt de 
werkgroep hierbij op twee 
manieren helpen: 
1.  als vrijwilliger en op die 

manier mee te werken aan 
de realisatie van glasvezel 
in de polder en 

2.  door nu al aan te geven of 
u geïnteresseerd bent in 
een aansluiting op glasve-
zel, graag inclusief naam, 
adres en telefoonnummer.

Wilt u meedoen, uw interes-
se tonen of hebt u een vraag 
of opmerking, mail dat dan 
naar info@glasvezel-bwb.nl. 
De werkgroep heeft ook een 
website: www.glasvezel-bwb.
nl waar u zich kunt aanmelden 
voor de nieuwsbrief.

Mark van de Weijer

De cirkels op deze kaart geven de witte adressen weer.

Eerste kinderraad in Wormerland

Op 22 februari was de eerste 
kinderraad in het gemeente-
huis van Wormerland. Deze 
kinderraad werd georgani-
seerd door de gemeente in 
samenwerking met ProDemos 
(voor de geïnteresseerden: 
www.prodemos.nl). De deel-
nemende basisscholen met 
ieder acht deelnemers waren 
De Harpoen uit Jisp, De Een-
dragt uit Wormer en de OBS 
uit Wijdewormer. Het thema 
was ‘gezonde leefstijl’. Het 
programma begon om 13.00 
uur in de raadszaal. De ope-
ning gebeurde door wethou-
der en locoburgemeester Elly 
Fens en de uitleg was van een 
dagcoördinator van ProDe-
mos, Rudger Sutvoet. Daarna 
gingen de drie groepen naar 
de verschillende zalen, waar 
ze vergezeld van hun bege-
leider hun projectvoorstel 
gingen maken. De OBS Wij-
dewormer ging met acht kin-
derraadsleden uit groep zeven 
en acht met hun begeleider 
Loes naar de ‘blauwe zaal’. 
Wij mochten even mee voor 
de uitleg en om een foto te 
maken. Om 14.45 uur moes-
ten de voorstellen ingeleverd 
worden, dus werk aan de win-
kel. Om 15.00 uur was er een 
gespreksronde met de raads-
leden en werden de plannen 
gepresenteerd. De aanwezige 
raadsleden waren Harold Ha-
lewijn, Ronald Hendriks, Piet 
Kramer als burgerraadslid en 
(onze) Henk Roeleveld. Dit 
klinkt al als een drukke dag, 
maar we zijn er nog lang niet. 
Om 16.00 uur is de voorberei-
ding voor de vergadering van 
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Eerste kinderraad in Wormerland
maken met het thema ‘gezond 
leven’. Met het gooien van 
een dobbelsteen ga je naar de 
betreffende opdracht. Als een 
opdracht goed is uitgevoerd, 
volgt een beloning c.q. prijs. 
Als alle opdrachten goed zijn 
uitgevoerd mag de betref-
fende klas twee uur springen 
bij Jumpskillz in Purmerend. 
Daarnaast vindt men het be-
langrijk dat kinderen buiten 
spelen en voor elke school 
wordt buitenspeelgoed aan-
geschaft.
De kinderen hebben een 
keurige begroting gemaakt, 
die precies het maximale be-
drag van € 2500,- heeft. Het 
plan in PowerPoint wordt via 
de beamer op een scherm 
gepresenteerd. Na de pre-
sentatie kunnen de andere 
twee groepen vragen stellen 
over het plan. Dit gebeurt 
met handopsteking, waarna 
je toestemming krijgt van de 
voorzitter. Dan druk je op de 
knop van je microfoon en kun 
je je vraag stellen. Op een ge-
geven moment geeft de voor-
zitter aan dat de laatste vraag 
gesteld mag worden en dan 
komt groep twee. Dit was De 
Eendragt uit Wormer met als 
thema ‘gezond opgroeien’. Als 
laatste komt groep drie, De 
Harpoen uit Jisp met het ‘plan 
plezier’. In het kort houdt dit 
in dat ze ouderen gezelschap 
willen geven door bijv. met ze 
te knutselen en sporten.
Na de presentaties komt de 
stemming. Dit gebeurt met 
handopsteking. Het lijkt goed 
te gaan met de OBS Wijde-
wormer, want ze krijgen ne-
gen stemmen, Wormer acht 
en Jisp zeven. Er is een klein 
probleem, want elke groep 
stemt op hun eigen plan, be-
halve een raadslid van Jisp, 
die op de OBS Wijdewormer 
stemde. Bij democratie moet 
je echter een meerderheid 
hebben en dat betekent min-
stens dertien stemmen. Er 
komt dus een tweede stem-
ronde. De vergadering wordt 
een kwartier geschorst voor 
overleg. Dan komt de tweede 

stemming. Deze is geheim en 
gaat via een stembriefje, maar 
nu mag je niet op je eigen plan 
stemmen. De stemming is nu 
zes voor de OBS Wijdewor-
mer, acht voor Wormer en tien 
voor Jisp, maar er kan nog een 
stem bijkomen van de raads-
leden. De uitslag met uitleg 
komt van Henk Roeleveld en 
deze stem gaat naar Jisp. De 
raadsleden vinden dit plan het 
beste vanwege de goede pre-
sentatie, de haalbaarheid, het 
rekening houden met fysieke 
beperkingen van ouderen en 
een looptijd van drie jaar. Dit 
betekent dat Jisp nu elf stem-
men heeft, maar nog geen 
meerderheid.
Dan komt stemronde drie. De 
groep met de minste stem-
men valt af en ja, vervelend, 
dat is de OBS Wijdewormer. 
Ja, dat is ook democratie. De 
stemming gaat weer op een 
stembriefje. Om de spanning 
nog wat op te voeren, komt er 
van Henk Roeleveld nog een 
extra toelichting waarom de 
raadsleden op plan drie heb-
ben gestemd. Hierna komt er 
nog een dankwoord van Pro-
Demos voor iedereen die me-
dewerking heeft gegeven aan 
dit project, maar vooral aan de 
deelnemers van de kinderge-
meenteraad. Een applaus dus 
voor henzelf. Als laatste komt 
Elly Fens met de uitslag van de 
derde stemming. Als tweede, 
De Eendragt uit Wormer met 
acht stemmen en als winnaar 
De Harpoen uit Jisp met zes-
tien stemmen. Ja, en dan zit 
er niet zo veel verschil tussen 
democratie en de Olympische 
spelen, er is er maar één die 
goud heeft. Dit betekent ook, 
dat dit plan ook echt wordt 
uitgevoerd. Zo hebben ze echt 
invloed op het gemeentebe-
leid.
Wij vonden het een leuke en 
leerzame dag en vonden het 
heel leuk om erbij te zijn. OBS 
Wijdewormer, bedankt voor 
jullie inzet. De foto met de 
spandoeken is aangeleverd 
door juf Kim Korringa.

René Provoost

de Kindergemeenteraad van 
18.00 uur.
Gelukkig is er nog even een 
relaxmoment en krijgen ze 
om 17.15 uur een pauze met 
avondeten. Echter, om 18.00 
uur is dan het grote moment. 
De kinderraad zit op de plaat-
sen waar normaal de raads-
leden zitten. Voor de OBS 
Wijdewormer zijn dit Lieke 
Tip, Kris van der Molen, Eline 
Havik, Ryan Hellingman, Sean 
Berkhout, Tijmen Engelsma, 
Marissa Meijn en Aron Beets. 
De belangstelling is groot, 
want voor de publieke tribune 
moeten er stoelen bijgehaald 
worden. De kinderraad wordt 
geopend met een welkomst-
woord door burgemeester Pe-
ter Tange. Hij heeft ook ande-
re afspraken en kan er dus niet 

de hele avond bij zijn, maar 
heeft Elly Fens gevraagd deze 
avond voor te zitten. Dit kan 
niet zomaar, want de voorzit-
ter van de raadsvergadering 
moet de ambtsketen om heb-
ben. Dus doet Peter Tange zijn 
ambtsketen af en doet deze 
om bij Elly Fens. En of het nog 
niet spannend genoeg is, mag 
de OBS Wijdewormer begin-
nen.
We maken geen verslag van 
alle drie de presentaties, om-
dat dit een aantal pagina’s 
tekst is, maar we geven wat 
toelichting op het plan van de 
OBS Wijdewormer. Er is een 
bordspel gemaakt voor alle 
kinderen die meedoen met de 
kindergemeenteraad. Er zijn 
zes opdrachten in zes catego-
rieën. Elke categorie heeft te 
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Wilna Wijnstra exposeert in De Cacaoboom

Wilna (Zuiderweg) raakte meer dan twintig jaar 
geleden geïnspireerd door een ‘schilderij’ dat 

OBS Wijdewormer geeft muziekdemonstratie

Een van de mogelijkheden die 
de brede school heeft toege-
voegd aan het basisonder-
wijs is muziek. In dit geval is 
dat niet helemaal eerlijk, in 
elk geval niet compleet, want 
muzieklessen waren er al voor 
de brede school. Dat initiatief 
kwam van muziekdocente 
Afra Groot, die al eerder een 
groepje kinderen onder haar 
hoede nam. Heel leuk om te 
zien dat die kinderen ook al-
lemaal zijn doorgegaan met 
muzieklessen. 
Gemeente Wormerland heeft 
destijds gekozen voor een 
samenwerkingsverband met 
de Muziekschool Waterland. 
Deze kinderen zijn nu een paar 
jaar bezig met verschillende 
instrumenten en dat wordt nu 
ook hoorbaar. 
Vrijdag 16 februari gaven zij 
een uitvoering in de speel-
ruimte van de school om de 
ouders getuige te laten zijn 
van hun vorderingen. Aan de 
trotse blikken van de ouders 
te zien was dat wel in orde. 
Ook de kinderen genoten met 
volle teugen van hun samen-
spel. 
Het instrumentale gedeelte 
was samengesteld uit trom-
pet, fluit, gitaar en keyboard. 
Daarnaast werd ook de stem 
als instrument ingezet, waar-
door een gemengd koor ont-
stond dat prima uit de verf 
kwam.
Samen musiceren is zo on-
geveer het mooiste wat er 
is, maar ook het moeilijkste. 
Het is iets waar kinderen veel 
meer mee leren dan alleen 
het bespelen van hun eigen 

instrument. Ze leren naar el-
kaar te luisteren en er samen 
iets moois van te maken. 
Het orkest was als volgt sa-
mengesteld: Op gitaar: Dewi, 
Jennifer, Yuri, Luna, Rensa en 
Lisa. De keyboards werden be-
speeld door: Jasper, Melvin, 
Lisa, Quinn, Britt, Anna, Hugo 
en Rachel. En de kopersectie 
werd verzorgd door: Tessa, 
Elise, Romi, Silke, Anna, Sven, 
Joep en Sem.

geheel uit postzegels bleek te bestaan. Sinds-
dien is zij bezig met deze bijzondere vorm van 
collages maken. Zij gebruikt de kleuren van de 
postzegels, die zij ook in grote hoeveelheden 
verzamelt, als het ware als de verf waarmee 
zij haar schilderij maakt. Een van haar bekende 
werken is een collage die zij maakte naar het 
schilderij van Monet: ‘Het blauwe huis’. Ook 
deze collage zal te zien zijn op de expositie, die 
gehouden wordt van 20 februari t/m 31 maart 
in Chocolaterie De Cacaoboom, Lagedijk 142b 
te Zaandijk. Openingstijden: dinsdag t/m vrij-
dag van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
9.30 tot 17.00 uur. 
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Huren in de nieuwbouw Neck-Zuid: 
WormerWonen
Onlangs verscheen er een 
persbericht over de start van 
de werkzaamheden in Neck-
Zuid. Ons artikel daarover 
staat links hiernaast. Het gaat 
om voorbereidende werk-
zaamheden aan sloten en we-
gen. In dat bericht stond tot 
onze verbazing een melding 
over 19 huurwoningen, die 
in het nieuwbouwplan Neck-
Zuid zijn opgenomen. Deze 
melding kwam voor ons vol-
ledig uit de lucht vallen en we 
hebben dan ook even contact 
gezocht met onze huurorga-
nisatie WormerWonen. Ook 
daar bleek men niet geheel 

voorbereid op onze vraag en 
men zou dat navragen. He-
laas was de tijd daarvoor niet 
meer aanwezig, omdat deze 
editie enkele dagen later naar 
de drukker moest. Goed, hun 
reactie zal dus in ons volgen-
de nummer verschijnen. Maar 
intussen zullen er best men-
sen zijn die interesse hebben 
in een huurwoning in Neck-
Zuid. Wij raden deze mensen 
aan om even contact op te 
nemen met WormerWonen. 
Dat kan via tel. 075-642 6421 
of e-mailadres info@wormer-
wonen.nl.

Toch 19 huurwoningen in Neck-Zuid
In alle informatiebijeenkom-
sten werd vrijwel steevast de 
vraag gesteld waarom er geen 
huurwoningen zijn opgeno-
men in het plan Neck-Zuid. 
Steeds was het antwoord dat 
dit niet het geval was. Voor 
verschillende jonge star-
ters was dat teleurstellend. 
Vooral voor jongere mensen 
met kortlopende arbeids-
contracten is het kopen van 
een woning een stapje te ver. 
Daarvoor moet eerst een aan-
zienlijke eigen inleg gespaard 
worden en dat kan als je eerst 
een paar jaar kunt huren. 
Maar op de valreep worden 
deze jongeren toch nog op 
hun wenken bediend. Waar 
deze ommezwaai zo opeens 
vandaan komt, is niet duide-

lijk. Het stond in het artikel in 
de Zaankanter van 14 februa-
ri, waarin ook melding werd 
gemaakt over de start van 
de verschillende werkzaam-
heden. In datzelfde artikel 
wordt voor meer informatie 
van Neck-Zuid verwezen naar 
de website van Wormerland.
nl. Daar zou als zoekargument 
‘Neck-Zuid’ gebruikt moe-
ten worden. Ons bracht dat 
tot nu toe niet verder dan de 
bekende nul zoekresultaten. 
Wat wel altijd goed gaat is het 
raadplegen van het gemeen-
tenieuws in de Zaankanter. 
Het zoekargument ‘zaankan-
ter’, eventueel aangevuld met 
‘gemeentenieuws’, levert een 
overzicht op van alle edities 
van het lopende jaar.

Jeugdrubriek
jeugdredactie Lucas van de Weijer

Magister maakt headlines
Halverwege deze maand 
kwam er op het NOS Journaal 
een verhaal bovendrijven. Het 
gaat over een app genaamd 
Magister. Maar wat is er vol-
gens de NOS mis met Magis-
ter? En wat zou eraan gedaan 
moeten worden?
Voor wie niet weet wat Ma-
gister is, het is een site en app 
waar je alle gegevens van jou 
persoonlijk kan zien die rela-
tie hebben met je voortgang 
op school. Maar buiten je cij-
fers die je kan zien, kan je ook 
zien wanneer je te laat bent, 
zowel geoorloofd als ongeoor-
loofd. Verder welke opdrach-
ten je nog moet inleveren, je 
huiswerk en ga zo maar door. 
Het probleem volgens de kin-
derombudsvrouw is dat de in-
zage van de ouders een schen-
ding is van de privacy van de 
leerling. Dit probleem geldt 
pas van je 16e. Volgens de 
Wet Bescherming Persoons-
gegevens (WBP) mag een 
leerling namelijk vanaf zijn 

16e zelf bepalen of de ouders 
toestemming hebben om in 
Magister te kijken of niet. De 
ouders krijgen namelijk eigen 
inloggegevens, die de leerling 
niet weet, om in Magister te 
kunnen. Veel leerlingen wor-
den kennelijk helemaal gek 
van hun ouders die hun cijfers 
eerder weten dan de leerling 
zelf.
Heb ik hier last van? Niet echt. 
Ik ben op het moment 17 en 
ik zou dus mogen kiezen of ik 
wil dat mijn ouders toestem-
ming hebben om in Magister 
te kijken. Een aantal jaren te-
rug zou ik dat nog geweigerd 
hebben, omdat mijn ouders 
gingen ‘zeuren’ (in mijn ogen) 
over opdrachten die ik al had 
moeten inleveren terwijl ik die 
nog niet eens in de klas had 
opgekregen. Tegenwoordig 
kijken mijn ouders daarente-
gen niet in Magister en heb ik 
het dus vrij rustig met ‘gezeur’ 
(in mijn ogen) over tegenval-
lende cijfers of opdrachten 

waar we nog niet eens mee 
zijn begonnen.
Ik heb, toen ik dit te horen 
kreeg, contact opgenomen 
met een docent bij mij op 
school om te vragen wat hij 
ervan vond. “De wet is de 
wet”, was het antwoord dat 
ik van hem kreeg. En daar ben 
ik het wel mee eens, ondanks 
dat de wet niet heel duidelijk 
is (zie onderste alinea). Toen 
ik vroeg of hij zijn ouders toe-
stemming zou geven, kreeg ik 
het antwoord: “Ja, want mijn 
cijfers waren meestal wel 
goed”.
Om het hele verhaal van hier-
boven even te weerleggen: 
volgens meerdere specialisten 
is het nogal vaag omschreven 
in de wet wat wel en niet mag. 
Het komt er namelijk op neer 
dat de school inzicht moet ge-
ven in de vorderingen van de 
leerling. De school mag wel 
alleen maar de noodzakelijke 
informatie geven. Wat dit in-
houdt, staat nergens beschre-

ven. Ik denk wel dat de leer-
lingen het zelf zouden mogen 
bepalen, maar ik denk ook 
dat het probleem een beetje 
is opgeblazen, aangezien het 
NOS Journaal alleen maar liet 
zien welke leerlingen ertegen 
waren en ik denk dat dat de 
minderheid is. Het is een goed 
punt om over te discussiëren, 
maar het moet ook niet uit de 
context geblazen worden.
Ik heb een deel van deze in-
formatie van de website van 
de NOS gehaald. Dat artikel is 
geschreven door Iris de Graaf 
en geüpload op zaterdag 17 
februari 2018. Het artikel is 
genaamd “Mijn ouders krijgen 
een pushmelding van al mijn 
nieuwe cijfers”.
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OBS Wijdewormer doet project over duurzaamheid

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Het 
omvat vrijwel alles wat te maken heeft met het 
voortbestaan van moedertje aarde zoals wij die 
nu kennen. Of eigenlijk al niet meer? De kinde-
ren van de OBS hebben er de laatste weken in 
elk geval diep over nagedacht. De kinderen van 
de groepen vijf tot en met acht hebben zelfs 
praktische oplossingen bedacht voor allerlei 
bedreigingen van ons milieu. Van een aantal 
groepjes, die met uiteenlopende voorbeelden 
zijn bezig geweest, werden uiteindelijk de vier 
beste geselecteerd om hun technische oplos-
sing voor een jury te demonstreren. Dat deden 
ze met veel verve. Groep vijf had een variant 
bedacht op de stofzuiger. Deze moest natuur-
lijk wel werken op zonne-energie en was ook 
zodanig aangepast dat daarmee plastic afval 
kan worden opgezogen. De bedenkers en fa-
brikanten waren: Luna, Lisa S., Dewi, Romi en 
Jennifer.
Groep zes had een heuse waterzuiveringsin-
stallatie gemaakt die geen energie nodig had. 

Zij moeten onze duinen als 
voorbeeld hebben gehad, 
want zij lieten water door een 
laag zand, stenen en watten 
lopen, waarna het vuile water 
weer mooi helder en drink-
baar werd. Dit idee was ont-
sproten aan de breinen van: 
Britt, Elise, Anna en Anna W.
Uit groep zeven en acht waren 
het Chris, Derk en Tijmen die 
een oplossing zagen in een 
milieuboerderij. In hun visie is 
dat een boerderij waar plastic 
afval wordt verpulverd en als 
grondstof kan worden ver-
kocht voor de fabricage van 
allerlei nuttige plastic voor-
werpen.
Eline, Ryan, Kris en Marissa uit 
groep acht zochten het in een 
directere methode voor de 
verwerking van plastic afval. 
In hun systeem wordt plastic 
afval meteen gesmolten. Dat 
ging met behulp van zonnehit-
te. Een parabol (ongekeerde 
paraplu) vangt het zonlicht op 
en straalt dat als een brand-
glas op een reservoir met plas-
tic afval. Dat wordt zodanig 
verhit dat het plastic smelt, 
waarna het wordt opgevan-

gen om er nuttige voorwerpen van te maken. 
Speelgoed was een voor de hand liggend voor-
beeld. Ze hadden er ook een mooie naam voor 
bedacht: de Smelti-well. Een naam die klinkt 
als een hebbeding.
De jury stond na de demonstratie voor een 
heel moeilijke keuze en was ook lang in beraad. 
Zij hadden zich teruggetrokken om ongestoord 
te kunnen discussiëren over de voors en tegens 
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OBS Wijdewormer doet project over duurzaamheid
van de vier objecten. Diepe 
denkrimpels en veel gezucht, 
maar uiteindelijk werd beslo-
ten tot de volgende toeken-
ning.
Op een gedeelde derde plaats 
eindigden de milieuboerderij 
van groep zeven/acht en de 
zonnezuiger van groep zes. 
Op de tweede plaats eindigde 
groep vijf met de waterzuive-
ring en Smelti-well van groep 
acht werd de onbetwiste 
nummer één.
De jury bestond uit de wet-
houders Kees van Waaijen en 
Jeroen Schalkwijk, Judith den 
Otter, Tibor Kuijtenbrouwer 
(specialist zonne-energie/uit-
vinder, die het thema heeft 
ingeleid met een presenta-
tie voor de hele school) en 
Jean-Robert van Garrel (tech-
nisch adviseur waaraan kin-
deren advies konden vragen 
tijdens het project).
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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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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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Vrijdag 13 april: 
teamklaverjassen
Klaverjassers tarten massaal het noodlot en 
schrijven zich in voor het teamklaverjassen op 
vrijdag de 13e. Verschillende teams hebben 
zich inmiddels ingeschreven, maar we hebben 
nog een maand te gaan. Nog tijd genoeg dus 
om een leuke naam voor je team te bedenken 
en de vier namen even door te geven aan Co 
Konijn, tel. 427 625. De kosten zijn nog steeds 
€ 13,50 per team. Wacht niet tot het laatste 
moment, want dan kan het gebeuren dat het 
evenement vol zit. 
Bij teamklaverjassen gaat het niet alleen om de 
persoonlijke resultaten, maar is het teamtotaal 
bepalend voor de eindklassering. Teamleden 
worden elk in een andere poel ingedeeld en 
komen elkaar dus tijdens het spel niet tegen. 
Natuurlijk kan er maar één team de meeste 
punten halen. Voor alle andere teams is er ech-
ter dit jaar een mooie uitvlucht: het is vrijdag 
de 13e. Logisch toch dat je de hele avond geen 
kaart krijgt.

Generation Fly By viert eerste lustrum

DORPSHUIS WIJDEWORMER 

YANN

NICK
WHITE

ROBERT
LEROY

DIEKO

FLYBY
GENERATION

2 1 . 0 0
U U R
€ 1 00 7 0 4 2 0 1 8

Het is al weer vijf jaar geleden dat het Oran-
jecomité het initiatief nam om een bijzonder 
soort discoavond te organiseren. Het idee was 
om samen met enkele dj’s uit onze eigen pol-
der een gevarieerde muziekavond te maken. 
Muziek uit de jaren van weleer, de periode die 
we met nostalgie bestempelen. Op het gebied 
van muziek hebben we met zijn allen het nodi-
ge voorbij zien komen en daar is heel veel bij 
waar we nog dagelijks van kunnen genieten. 
Generation Fly By heeft zich in die vijf jaar ont-
wikkeld tot een grandioos 
muziekfestijn. De twee vaste dj’s, Yannick en 
Dieko, werden in de afgelopen jaren aangevuld 
met andere, minstens zo bekende dj’s als Fajah 
Lourens en Willie Wartaal. Dat had succes, ook 
bij de toeschouwers. Kwamen er in de beginja-
ren zo’n 150 bezoekers, vorig jaar trok dit muzi-
kale festijn al 420 muziekliefhebbers. En de ver-
wachting is dat dit aantal straks op 7 april weer 
zal worden overschreden. Want dan wordt de 
5e Generation Fly By gehouden in de grote 
zaal van het dorpshuis. Ook op deze avond zal 
muziek worden gedraaid uit de jaren 80 tot en 
met het eerste decennium van deze eeuw. Het 
wordt in meer opzichten een bijzondere avond, 
want behalve Yannick en Dieko komt er een 
derde dj, Nick White, en zorgt zanger Robert 
Leroy voor nog meer variatie. Voor wie toe is 
aan een spectaculair tijdreisje door de muziek 
van de jongste generaties: 7 april, dorpshuis 
Neck, aanvang 21.00 uur, entree € 10,-. 

Rokers van Neck luiden het voorjaar in
Onze Rokers van Neck roken 
het hele jaar door. Ze houden 
geen winterslaap en hebben 
ook geen last van voorjaars-
vermoeidheid. Zaterdag 17 
maart, nog net voor de lente 
begint, gaan zij weer aan de 
slag met hun rooktonnen. De 
wind staat dan gunstig uit de 
zuidwesthoek, zodat het ver-
keer op de A7 er geen hinder 
van ondervindt. 
Er zijn weer twee mogelijkhe-
den: bestellen uit het onder-
staande lijstje of reserveren 
om deel te nemen aan het 
lopend buffet voor € 27,50 
per persoon (excl. drank). Het 

buffet bestaat uit heerlijke gerookte paling, ge-
rookte zalm en gerookte makreel. Daarnaast is 
er een garnituur van de bekende frieten met 
die overheerlijke Zaanse mayonaise, curry en 
frisse sla. Bestellen of reserveren kan tot uiter-
lijk 12 maart via de website: rokersvanneck.nl 
of via 06-1544 9772. Bestellingen kunnen wor-
den afgehaald bij het dorpshuis Wijdewormer 
tussen 16.00 en 17.00 uur. De bar is open vanaf 
16.00 uur, het lopend buffet start om 17.30 uur.
Voor degenen die liever thuis genieten:
gerookte paling: € 19,- per 500 gram (kan ook 
per stuk)
filet: € 4,90 per 100 gram 
gerookte zalm (halve zijde): € 19,- per 500 gram
gerookte zalm (moot): € 3,80 per 100 gram
gerookte makreel: € 3,50 per stuk.
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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
Za 3-3 Besloten Feest 20:00 Foyer.
Za 12-3 Besloten Feest 20:00 Foyer.
Zo 11-3 Accordando Concert 14:00 Grote zaal
Ma 12-3 C.C. WW 20:30 Foyer 
Di 13-3 Damesklaverjassen 19:30 Foyer
Za 17-3 Rokers van Neck 16:00 Foyer
Wo 21-3 Verkiezingen 8:00 Vergaderzaal 
Vr 23-3 Neckerhop 20:00 Grote zaal

(Ledenvergadering) 
Za 24-3 Besloten Feest 11:00 Foyer

Besloten Feest 16:00 Foyer
Zo 25-3 Dameskoor Wijdewormer 15:00 Foyer

(Optreden)
Za 31-3 Besloten Feest 14:00 Foyer 

Besloten Feest 20:00 Foyer
Zo 1-4 Besloten Feest 13:00 Foyer
Za 7-4 Generation Flyby 20:00 Grote zaal

Jaren 70/80/90/00 

Uitslagen klaverjasavond WWSV
De Boogbal is een gezellige 
ruimte voor allerlei activitei-
ten en dat geldt zeker ook 
voor het klaverjassen. Maar 
de omgeving van de Boogbal 
zal binnenkort sterk verande-
ren. De bomen die er nu nog 
staan, zullen bij de volgende 
kaartavond verdwenen zijn. 
Maar, bomen of geen bomen, 
Bert Kramer haalde het over-
weldigende aantal van vijf 
marsen. De marsenprijs was 
dus overduidelijk voor hem. 
En dan is er ook altijd iemand 
die op zo’n avond beduidend 
minder geluk heeft. Ed Meijn 
bijvoorbeeld, die niet verder 
kwam dan 3645 punten en 

dus de poedelprijs mee naar 
huis kon nemen. Voor de rest 
van dit seizoen zijn nog drie 
klaverjasavonden gepland, te 
weten op 9 maart, 30 maart, 
20 april en 18 mei. Hieronder  
een overzicht van de tien best 
geklasseerde spelers van 9 fe-
bruari:
1. Ben Rijmers 5623
2. Rikus Konijn  5205
3. Peter Vredenburg 5194
4. Mw. R. van Tiel 5112
5. Mw. T. van Diepen 5102
6. Cor Konijn 5091
7. Mw. T. Kwantes 4853
8. Peter Boots 4848
9. Bert Kramer 4834
10. Siem Denneman 4674

Ja, damesklaverjassen. Dan 
verwacht je dus uitsluitend 
een aantal klaverjassende da-
mes aan te treffen. Uiteraard 
zijn er altijd wel wat mannen 
aanwezig, maar die zijn er al-
leen om de dames op tijd te 
voorzien van een drankje en 
dat soort zaken. Maar soms 
is er een dame te weinig en 
wordt er gewoon een ‘man-
nelijke deelneemster’ toege-
voegd. Sommige mannen zien 
dat als een eerste stap in de 
goede richting, het gemengd 
klaverjassen. Maar dat schijnt 
toch niet de intentie te zijn 
van de dames. Nee, het lijkt 
er vooralsnog op dat deze 
‘mannelijke deelneemster’ 
uit nood geboren is. Eigen-
lijk ging het erom drie dames 
een plezierige kaartavond te 
bezorgen en dat lijkt wel ge-

lukt. We hebben althans geen 
klachten gehoord. Rina Ver-
kuijl sleepte vier marsen in de 
wacht, waarmee zij de mar-
senprijs naar huis kon nemen. 
Edith Bakker kwam met 3571 
punten in aanmerking voor 
de poedelprijs. De volgende 
damesklaverjasavond is op 13 
maart. Daarna is er op 10 april 
nog één avond gepland voor 
dit seizoen.
Hieronder de beste tien van 
13 februari:
1. Rina Verkuyl 5256
2. Tiny Konijn 5197
3. Ger Kok 5077
4. Gerda Laan 5012
5. Rina Tessel 4966
6. Greet Konijn 4846
7. José Zandbergen 4828
8. Jannig Konijn 4772
9. Fabian Visser 4766
10. Marjan Meester 4747

Uitslagen damesklaverjassen
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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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