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BUURbook nieuw 
platform voor  
Wijdewormer
Presentatie over BUURbook op 10 juli in het 
dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. Koffie/thee 
staat klaar vanaf 19:45 uur.
Meer info op pagina 5

Da Vinci komt in actie voor Ride4Kids

Pepijn Effing is leerling van 5 
vwo aan het Da Vinci College 
in Purmerend. Hij doet daar 
de opleiding Beweging, Sport 
en Maatschappij (BSM). Ieder 
jaar moeten de BSM-leerlin-

gen een sportief fietsevenement uitzoeken 
om er een goed doel mee te steunen. Dat daar 
meer aspecten een rol kunnen spelen, legt 
Pepijn ons als volgt uit: 
“In principe kwamen alle fietsevenementen 
met een goed doel in aanmerking voor onze 
opdracht. Het bekendste goede doel is uiter-
aard Alpe d’Huzes, maar dat vonden wij al te 
bekend en de in te brengen sponsorbedragen 
zijn heel erg hoog. Na veel onderzoek hebben 
we als klas gekozen voor Ride4Kids, een orga-
nisatie die de strijd aangaat tegen energiestof-
wisselingsziektes, die zich vooral bij pasgebo-
ren kinderen voordoen.
Door een foutje in het DNA van het kind gaat 
er iets mis met het omzetten van voedsel in 
energie. Hierbij worden vooral hart, hersenen 
en grote spieren getroffen, waardoor kinderen 
vaak op zeer jonge leeftijd overlijden. Er is nog 

Vervolg op pagina 188

Programma feestweek 
2018: zie pagina 16

Lezers bedankt 
voor mooie 
tussenstand
De tussenstand is prachtig:  
€ 1.150,- bleek het totaal van 
uw bijdragen te zijn aan het 
eind van juni. Onze dank aan 
de vele lezers die ons inmid-
dels hebben gesteund. Er is 
echter ook een flink aantal 
lezers dat nog niet heeft ge-
reageerd en dat doet ons ho-
pen op een nog veel mooiere 
eindstand. We hebben nu 
twee maanden voor de boeg 
tot 1 september en dan hopen 
we een grandioze eindstand 
bekend te maken. Want het 
WWJ weer in zwart-wit zo-
als vroeger, dat kan echt niet 
meer.
Voor wie nog niet in de gele-
genheid was of het IBAN-num-
mer is kwijtgeraakt, geven we 
hier nog even het laatste zetje: 
graag € 5,- (meer mag) over-
maken naar Stichting Wijde-
wormer Journaal, IBAN NL 42 
INGB 0003 6109 62.
Bij voorbaat onze dank.

Ook wij gaan even met vakantie
Onze redactie blijft gewoon 
24/7 doorwerken, maar onze 
vrijwilligers slaan even een 
maandje over. Even geen zor-
gen over het rondbrengen. Zij 
hebben hun vakantie meer 
dan verdiend. En voor u, trou-
we lezers, geldt hetzelfde. Ook 
even geen WWJ, dus tijd ge-
noeg voor andere dingen zoals 
een andere omgeving. Al vraag 
je je zo langzamerhand wel af 
waar je nu nog naar toe moet 
voor mooi weer. Eigenlijk heb-
ben we dat hier al genoeg en 
is dat in het zuiden een stuk 
minder. Maar misschien is het 
juist wel leuk om weer eens 
even ouderwets in een regen-
bui te lopen. Dus toch maar 
het zuiden? Uiteindelijk willen 

we allemaal wel een keer iets 
anders dan dag in dag uit die 
koperen ploert 
Hoe het ook zij: we wensen ie-
dereen een heerlijke vakantie 
toe, waar dan ook. Maar hou 

het heel en kom gezond weer 
thuis. Want daar wacht de 
feestweek als ideale afsluiter 
van de zomer. Tot dan! O ja, 
alvast een plaatje om het niet 
te vergeten.
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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 1 september
Kopij uiterlijk op:
woensdag 22 augustus
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 24 juli en 21 augus-
tus
Plastic: 
dinsdag 10 juli en 7 augustus
Groen: 
dinsdag 3, 17 en 31 juli en 14 
en 28 augustus
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
28 juli
29 september
24 november 

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
10 juli en 7 augustus

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
21 september

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 10 september
maandag 15 oktober

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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NL42INGB0003610962 t.n.v.
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Druk en realisatie: 
Le Detail Uitgevers, 
Zaandam
Auteursrechten voorbehouden

Wormerland heeft eigen 
Sociale Kaart
De Sociale Kaart Wormerland is een website 
voor inwoners én voor professionals. De Soci-
ale Kaart geeft informatie over organisaties die 
voor inwoners van de gemeente Wormerland 
actief zijn in het sociaal domein, op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, 
jeugd en gezin. De Sociale Kaart vindt u op htt-
ps://wormerland.socialekaartnederland.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 een-
zaam 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 
Sociale Kaart vindt u organisaties die u hierbij 
kunnen helpen met praktische informatie en 
contactgegevens van lokale organisaties. De or-
ganisaties die vermeld staan in de Sociale Kaart 
zijn bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, organi-
saties die u helpen met het vinden van werk of 
ondersteuning bij zorg. Voor hulp van organisa-
ties waarmee de gemeente een contract heeft 
(gecontracteerde organisaties) heeft u een in-
dicatie nodig van de gemeente. De gemeente 
Wormerland is bereikbaar op werkdagen op 
telefoonnummer 075 - 651 21 00. Een deel van 
deze organisaties kunt u direct benaderen zon-
der tussenkomst van de gemeente.

Sociaal Team in het Dien-
stencentrum Wormerland
Als u er met behulp van mensen uit uw directe 
omgeving of van de Sociale Kaart Wormerland 
niet zelf uitkomt, kunt u ook naar het gratis 
inloopspreekuur van het Sociaal Team in het 
Dienstencentrum Wormerland. Het Sociaal 
Team is op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 13.30 tot 16.00 uur aanwezig in het Dien-
stencentrum Wormerland, gevestigd in de 
Omslag, Faunastraat 68 te Wormer. Tijdens de 
inloopspreekuren is het Sociaal Team Wormer-
land ook bereikbaar op 06 - 5807 6672.

Disteloverlast langs de A7
Tijdens de vergaderingen van de Contact Com-
missie worden van tijd tot tijd opmerkingen 
gemaakt over het gebrekkige maaibeleid van 
Rijkswaterstaat. Waar de gemeente Wormer-
land de eigen bermen tweemaal per jaar maait 
om de distelgroei binnen de perken te houden, 
gebeurt dat niet met de bermen langs de A7. 
Deze worden beheerd door Rijskwaterstaat en 
daar heeft de gemeente geen bevoegdheden. 
Onze agrariërs klagen al jaren steen en been 
over de ongebreidelde distelgroei, waardoor in 
de zomer grote hoeveelheden distelzaad over 
hun weilanden worden verspreid. De grootste 
klacht van de gedupeerden is nog wel dat Rijks-
waterstaat op geen enkele manier reageert op 
hun klachten. Nu heeft ons CDA-raadslid Henk 
Roeleveld in mei een uitgebreide melding ge-
daan bij RWS en kreeg daar op dinsdag 19 juni 
de volgende korte maar duidelijke reactie op: 
“Vriendelijk dank voor uw vraag over ons maai-
beleid en onze excuses voor onze late reactie. 

De distelverordening is bij ons bekend, daarom 
maaien we nu tweemaal per jaar. In de week 
van 25 juni tot en met 1 juli worden de bermen 
langs de gehele A7 gemaaid. Wij vertrouwen 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnfor-
meerd.  
Met vriendelijke groet, Landelijke Informatielijn 
Rijkswaterstaat”.
Onderaan hun bericht stond nog een aardige 
aanbeveling. Noteer dit, je weet nooit hoe dit 
nog eens van pas kan komen:
“Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties 
kunt u contact opnemen met de Landelijke In-
formatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van 
maandag tot en met vrijdag telefonisch bereik-
baar van 7.00 uur tot 20.00 uur en op zater-
dag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 
18.30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800 
- 8002. U kunt ook het contactformulier gebrui-
ken op onze website www.rijkswaterstaat.nl”.

Gezellige lunch in het 
dorpshuis voor 55-plussers
Naast een inloopspreekuur tijdens de maande-
lijkse koffieochtend wil het Dienstencentrum 
Wormerland nu ook een gezellige lunch orga-
niseren in het dorpshuis. Het idee is dat er acht 
keer per jaar geluncht kan worden tegen een 
aantrekkelijke prijs. Van een standaardlunch 
voor zo’n € 8,50 tot een zeer uitgebreide lunch 
met kroket bijvoorbeeld voor € 12,50. 
Het is wel eens leuk om een keer buiten de 
deur te lunchen en weer even contact te heb-
ben met tijdgenoten. Als het aan het DCO en 
het dorpshuis ligt, kan dat allemaal. Het is de 
bedoeling dat de eerste lunch in oktober van 
start gaat, maar dat hangt vooral af van de ani-
mo. Iedereen van 55 jaar of ouder is welkom. 
Het is dan wel van belang om even door te ge-
ven dat je belangstelling hebt. Dat kan bij Nico-
lette van Houten via n.vanhouten@rswp.eu of 
bel even naar: 075 - 641 96 68.
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ABBRING ZON DESIGN
DE MEEST OOGVERBLINDENDE COLLECTIE 
ZONWERING VAN NEDERLAND

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

WWW.ABBRINGZONDESIGN.NL

• ZONWERING

•GORDIJNEN

•LAMINAAT

•HORREN

•ROLLUIKEN

•VLOERBEDEKKING

•HOUTEN VLOEREN

•KASTENWANDEN

Effe Anders
eterij

Koemarkt 5
1441 DA  Purmerend

Telefoon: 0299 404696
Fax: 0299 471779

Mobiel: 06 24200896

Keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)

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

0299-421706
0299-421197

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

BUSKERMOLEN
installatietechniek

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

Schoehuijs

bedrijfswagens & bandenservice vof

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

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

MB
 

Elektro-&
 
BeveiligingsTechniek 

 
 

     Elektrotechniek 
     Beveiligingstechniek 
     Datanetwerken 
     

Intercomsystemen
 

 

Wildschutweg 33 1456 AD Wijdewormer

 

Tel :0299-473620  Mob

 

:0643090370

 

Mail: mark@mb-elektro.nl

 

 

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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:
Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 

  Ringdijk A23  1456 AJ Wijdewormer   T 0653-957172  www.brechtech.nl
BRECHTECH

besturing hefi nstallatie ten bate van kraan 

electrotechnische installaties  NEN keuringen  electronische toegangscontrole 
besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie
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Rectificatie Milieudefensie Zaanstreek
In het vorige WWJ stond een 
ingezonden brief van de voor-
zitter van Milieudefensie, af-
deling Zaanstreek, de heer 
Mandjes. Hij reageerde hierin 
op een artikel in het WWJ van 

mei over de jacht op ganzen 
in de Wijdewormer. De kop 
boven dit artikel was niet ge-
heel juist. Dit had moeten zijn: 
Open brief van Milieudefen-
sie, afdeling Zaanstreek.

Huurders en verhuurder WormerWonen sturen pleitbrief aan minister
Huurdersvereniging Huurders 
voor Huurders in Wormerland 
is bezorgd over de positie van 
gepensioneerden met een 
klein pensioen. Zij profiteren 
niet van de toegenomen wel-
vaart. Hun inkomen gaat niet 
of nauwelijks omhoog terwijl 
de huren wel stijgen. Wormer-
Wonen begrijpt deze gevoe-
lens van onmacht en onrecht-

vaardigheid. WormerWonen 
ziet echter nog een andere 
groep die in de verdrukking 
komt: de huishoudens met 
een inkomen net boven de 
sociale huurgrenzen. Zij zijn 
aangewezen op de vrije huur-
sector, want een koopwoning 
is te duur en een hypotheek 
financieel onbereikbaar. 
Om aandacht te vragen voor 

BUURbook nieuw platform voor 
Wijdewormer
Een prettige buurt is van be-

lang voor alle bewoners er-
van. De gemeente wil graag, 
samen met haar inwoners, 
zorgen voor een fijne leefom-
geving. Om een goede samen-
werking te ondersteunen is 
onlangs het online platform 
BUURbook Wormerland ge-
lanceerd. Een plek waar be-
woners, professionals, onder-
nemers, verenigingen en de 
gemeente elkaar op de hoogte 
houden van allerlei activitei-
ten in de buurt: een evene-
ment, een bewonersinitiatief 
of een herinrichting van een 
straat. U kunt BUURbook zien 
als een digitaal dorpsplein.
Het platform biedt de mo-
gelijkheid om per buurt af-
zonderlijk een soort eigen 
platform op te zetten. Dus 
een eigen platform voor Wij-
dewormer is heel makkelijk 
aan te maken. Hoe? Daarover 
houdt de gemeente een pre-
sentatie op dinsdag 10 juli in 
ons dorpshuis. Het program-
ma voor deze avond ziet er als 

volgt uit:
19:45 inloop met koffie/
thee
20:00  opening door Nata-
scha Minnebo (wijk- en kern-
makelaar bij de gemeente)
20:05 presentatie BUUR-
book en gelegenheid voor het 
stellen van vragen
21:00 napraten met een 
hapje/drankje
Nieuwsgierig wat BUURbook 
is? Kijk dan op http://buur-
book.nl/content/folders/
BUURbook-folder.pdf of meld 
u meteen aan op https://
wormerland.buurbook.nl/
mijn-buurbook!
Natuurlijk hebben wij al een 
kijkje genomen op BUURbook 
en ons aangemeld. Dat gaat 
vrij eenvoudig en je kunt met-
een ook even rondkijken. Het 
heeft in de verte wel iets weg 
van Facebook, maar het is 
heel duidelijk afgeschermd tot 
de eigen gemeente en buurt. 
Maar de wel de duimpjes om-
hoog voor het ‘liken’ en ook 
delen en reageren zijn stan-
daard mogelijkheden. Op 10 
juli horen we er alles over. Tot 
dan!

Vervolg van pagina 1

deze problematiek hebben 
Huurders voor Huurders en 
WormerWonen een brief ge-
schreven aan minister Kajsa 
Ollongren van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrela-
ties en aan de leden van de 
Tweede Kamer. Hierin doen 
zij een oproep om met name 
in de Randstad nieuwe groot-
schalige bouwlocaties aan te 
wijzen, zodat snel extra wo-
ningen kunnen worden ge-
bouwd en de overspannen 
markt(prijzen) wordt verlicht. 
Ook doen zij de suggestie om 
woningcorporaties weer een 
rol te laten spelen in de sector 
huurwoningen tot € 1000.- 
per maand. Hiervoor zouden 
ook de inkomensgrenzen voor 
de toewijzing moeten worden 
aangepast.

Bovendien roepen zij op de 
excessieve belastingdruk op 
de sociale woningbouw op 
te heffen en daarmee de cor-
poraties in staat te stellen de 
huren te beperken, te inves-
teren in goede en betaalbare 
nieuwbouw voor grote groe-
pen in onze samenleving en te 
investeren in duurzaamheid 
voor onze kinderen en klein-
kinderen. 
De extra belastingdruk op de 
sociale huurwoningen bestaat 
uit de verhuurdersheffing (een 
belasting over de WOZ-waar-
de van de huurwoningen) en 
de nieuwe Europese maatre-
gel die de aftrekbaarheid van 
rentelasten voor bedrijven be-
perkt (de Anti Tax Avoidance 
Derictive, de ATAD).

Zij zijn geslaagd
Helaas wordt het steeds las-
tiger om alle geslaagden te 
inventariseren. Steeds min-
der scholen publiceren de 
resultaten en daar zijn we 
wel afhankelijk van. Hans 
van Weely heeft nog wel een 
lijstje ontdekt van de Purme-
rendse scholen, maar verder 
houdt het een beetje op. Wat 
we nog kunnen doen, en dat 
doen we ook elk jaar, jullie 
vragen om ons die gegevens 
te verstrekken. Geef even 
door waar en voor wat je ge-
slaagd bent, wat je gaat doen: 
werken of vervolgopleiding. 
En als je iets leuks hebt ge-
daan als vakantiebaantje zijn 
we daar ook heel nieuwsgie-
rig naar. We vangen dan twee 
vliegen in één klap, want voor 
het volgende WWJ (1 septem-
ber) zijn alle herexamens ook 
achter de rug. En om het hele-
maal compleet te maken: doe 
er even een fotootje bij. Altijd 
leuk!

Hieronder een overzicht per 
school:
 
SG Antoni Gaudi
mavo/vmbo-TL sector tech-
niek: Kevin Prins
 
Clusius College
Purmerend, gemengde leer-
weg: Dave van Geemen
 
Gerrit Rietveld vmbo
basis zorg en welzijn: Jill Piet
kader zorg en welzijn: Co Kol-
der
 
Da Vinci College
havo natuur en gezondheid: 
Eline Willig
 
Jan van Egmond Lyceum
vwo/ath. cultuur en maat-
schappij: Rianne Haak
havo economie en maat-
schappij: Corné Levering, Sam 
Tessel
havo natuur en gezondheid:
Sharon Knop



6

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

5e Gigakangoeroedag WWSV zeer geslaagd.

Op dinsdag 29 mei organiseer-
de WWSV voor de vijfde keer 
de Gigakangoeroedag op haar 
sportcomplex. De organisatie 
was in handen van Erna van 
Halderen en Richard Gunder-
lach, bijgestaan door 48 leer-
lingen van de BSM-opleiding 
van het Jan van Egmond Ly-
ceum en de vele vrijwilligers 
en verkeersregelaars.
Over de gehele dag geno-
men waren er 550 kinderen 
aanwezig van de volgende 
scholen: De Vlieger, Kawama, 
Oeboentoe, Prisma, Marimba 
en Trifolium, alle uit Purme-
rend, De Bloeiende Perelaar 
uit Zuidoostbeemster en een 
groep uit Wijdewormer. Op 
het korfbalterrein waren 5 
banen uitgezet waarin zich 8 
spellen bevonden: hindernis-
baan, korfschieten, ringgooi-
en, skippybaan, balgooien 
op clown, kangoeroe zoeken, 
diamantenroof en balletjes 

ophalen. Verder waren er 2 
springkussens geplaatst waar-
bij de kinderen zich naar har-
telust konden uitleven. De 
BSM-leerlingen hadden ieder 
5 à 6 kinderen te begeleiden 
bij de spellen. De groepjes wa-
ren te onderscheiden aan hun 
gekleurde T-shirts. De duur 
van de spellen was 9 minuten 
en als afsluiting van de spellen 
werd er nog een groepsfo-
to gemaakt met begeleiding. 
Tijdens de spellen werden de 
kinderen erop geattendeerd 
om voldoende te drinken: de 
temperatuur liep namelijk be-
hoorlijk hoog op, maar er heb-
ben zich geen ongemakken 
voorgedaan.
Na afloop van het spelcircuit 
werd iedereen naar het podi-
um gesommeerd, behalve de 
ouders, opa’s en oma’s, waar 
zij een fruitbakje, limonade, 
goodiebag en een optreden 
van de kangoeroedames (zij 

hadden het bloedheet) kregen 
voorgeschoteld. Tot slot wer-
den de kinderen verrast met 
een diploma en een inschrijf-
formulier voor 4 gratis te vol-
gen trainingen bij WWSV.
Tijdens de middaguitvoering 
kwam burgemeester Tange 
een kijkje nemen. Hij was 
zeer onder de indruk hoe de 
kinderen met begeleiding en-
thousiast met elkaar omgaan. 

Verder 
sprak hij zijn waardering uit 
voor WWSV, dat het toch 
maar weer voor elkaar krijgt 
om als kleine vereniging iets 
groots neer te zetten. 
Het is goed om te zien dat 
de plaatselijke ondernemers 
(groot en klein) de vereniging 
steunen. Ook dit jaarlijkse 
kinderfestijn werd mede mo-
gelijk gemaakt door D. Laan, 
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

5e Gigakangoeroedag WWSV zeer geslaagd.

Harry de Groot, Westphal 
Advies, Dorpshuis, Fysio Smi-
nia, McDonald’s, PWN, Pro-

deta, Veldboer Eenhoorn, MB 
Elektrobeveiliging, S. Schot, 
Haring, Rob v.d. Ward, Voet-

WWSV strijkt laatste hobbels glad

verwennerij, Oliecombinatie 
Van der Veen, B. Ransijn, Nico 
Poel, Roel v.d. Stoel, Tuinin-

ga, Springer, Ruud John, Bep 
Zandvliet en Schoehuijs.

Na maandenlang intensief overleg tussen de 
drie verenigingen DZS, Butje 13 en WWSV 
enerzijds en de gemeente en projectontwikke-
laar BPD anderzijds werd in mei een gezamen-
lijk standpunt bepaald. De oprichting van een 
bv om de btw-misère te omzeilen en de bouw 
van niet twee aparte kantines maar één geza-
menlijke kantine. Direct na de eerste presenta-
tie voor de leden werden door de verenigingen 
algemene ledenvergaderingen (ALV) belegd om 
de toestemming van de leden voor deze plan-
nen te krijgen. De leden van DZS en Butje 13 
waren daar snel klaar mee, maar de leden van 
WWSV vonden toch dat er nog te veel vragen 
onbeantwoord waren gebleven. Het bestuur 
kreeg de opdracht om eerst duidelijkheid te 
verschaffen. In een tweede ALV, die op 18 juni 
werd gehouden, bleek men er snel uit te zijn. 
Binnen een uur werd er gestemd en bleek er 
voldoende steun te zijn voor het bestuur om 
op de ingezette weg door te gaan: akkoord met 
de oprichting van de bv en de bouw van één 
gezamenlijke kantine voor de drie verenigin-
gen. Het financiële belang speelt hierbij een 

hoofdrol. Door de bouw van 
één in plaats van twee kanti-
nes blijft er voor de inrichting 
een ruimer budget over. Ook 
de jaarlijkse exploitatie levert 
een veel kleiner tekort op.
Maandag 11 juni is het grond-, 
weg- en waterbouwbedrijf 
begonnen aan de voorberei-
dende werkzaamheden op en 
rond het terrein. De aanleg 
van de bouwweg is gestart 
met het aanbrengen van een 
voorbelasting en er wordt ge-
werkt aan hekwerken, ballen-

vangers en drainage. In november denkt men 
te kunnen beginnen met de bouw van de kan-
tine. De aanpak van de velden zal dan volgen 
in 2019, eind april of begin mei. Dat zou dan 
kunnen inhouden dat het sportcomplex ergens 
na de zomer klaar zou kunnen zijn. 
Op dinsdag 19 juni namen we even een kij-
ken op het sportveld, dat hier en daar meer 
weg heeft van een duinlandschap. Op de foto, 
waarop de ‘bedrijfshond’ van Haarsma vrolijk 
staat te kwispelen, kijken we op het gedeelte 
waar de afgelopen winter nog gepoogd werd 
een ijsbaan aan te leggen. Dat lijkt nu wel heel 
ver weg en laten we hopen dat we daar de ko-
mende winter ook niet te veel mee te maken 
krijgen. Jammer voor de schaatsers, maar wel 
prettig voor de gebruikers van het sportcom-
plex. 
Op een andere foto staat een paaltje waarop 
goed te zien is hoe de grond gaat zakken in de 
komende maanden. Het is de voorbelasting 
van de bouwweg die in het verlengde van de 
Wildschutweg loopt. Tenslotte een kievit die 
luid protesterend wegvloog van de zandberg. 
Zijn protest zal toch niet te maken hebben met 
het steeds kleiner worden van zijn leefgebied?
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wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

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

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

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

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

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

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

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

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

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

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

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

N.M. Jansen-Plugboer
Tjadenweg 26 
1456 AM  
Wijdewormer (Neck)  
0299-423090
06-30803954   
wherebeertje@gmail.com

“WIJ VERZORGEN NAAR UW WENSEN, DE OPVANG 
VAN UW KINDEREN IN HUISELIJKE SFEER”.
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Minivoetbaltoernooi DZS eindigt met symbolisch afscheid

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Het minivoetbaltoernooi van v.v. DZS, dat za-
terdag 9 juni werd gespeeld, was tevens het 
laatste toernooi waarbij gebruik gemaakt kon 
worden van het B-veld. Maandag 11 juni start-
ten de werkzaamheden aan de toegangsweg, 
de drainage en andere voorbereidingen op de 
bouw op en rondom het terrein. Hierdoor is 
ook een deel van het B-veld, het voormalige 
hoofdveld, verdwenen onder een laag zand. 
Na afloop van de laatste wedstrijd werd zater-
dag symbolisch afscheid genomen van het veld. 
De middenstip is al sinds de veiling in 2016, die 
toen werd gehouden voor de viering van het 
50-jarig jubileum, eigendom van de hoogste 

bieder: Henk Gans. Hij heeft 
er even op moeten wachten, 
maar mocht zaterdag dan toch 
eindelijk zijn stip in ontvangst 

nemen. Nu heeft Henk ook wel een hechte 
band met deze middenstip. In 1967 deed hij bij 
de formele opening van het veld, samen met 
burgemeester Tjaden, de aftrap. In datzelfde 
seizoen 1966/67 bereikte hij met 40 doelpun-
ten de hoogste seizoenscore en verwees hij de 
tegenstander voor de aftrap naar de stip en dat 
was niet zelden ‘zijn stip’. Op bijgaande foto, 
afkomstig van de website van DZS, staat Henk 
samen met burgemeester Tjaden bij die stip. 
De andere foto (ook van de website met bron 
Esther Brandt) is ruim vijftig jaar later geno-
men. Daarop hanteert Henk heel voorzichtig de 
schop om de middenstip ongeschonden klaar 
te maken voor transport. Eenmaal op de plaats 
van bestemming zal er wat kalk aan te pas ko-
men om er weer een herkenbare middenstip 
van te maken. Maar als ervaren terreinman 
weet Henk als geen ander hoe daar mee om 
te gaan. 

Korfbalvereniging WWSV zoekt 
seniorleden
Korfbalvereniging WWSV is 
naarstig op zoek naar nieuwe 
seniorleden. Als men daar niet 
in slaagt, zal er het komende 
seizoen met een team min-
der moeten worden gespeeld 
in de competitie. Het is dus 
een probleem dat snel moet 
worden opgelost. Tijdens een 
brainstormavond met de le-
den kwam er een voorstel om 
leden, die voor een nieuw lid 
zorgen, te belonen met een 
bedrag van € 25,-. Een nieuw 

lid wordt bovendien het eerste 
halfjaar vrijgesteld van contri-
butie. Voorwaarde is uiteraard 
dat het hele plan slaagt en dat 
er geen teams hoeven te wor-
den teruggetrokken voor het 
komende seizoen. Nieuwe 
leden moeten voor 15 augus-
tus worden aangemeld. Meer 
info hierover op www.wwsv.
nl. Voor vragen of aanmelden: 
stuur een mailtje naar info@
wwsv.nl.

Jeu de boulesvereniging Butje 13 
houdt rommelmarkt
Op zondag 22 juli organiseert 
de jeu-de-boulesvereniging 
Butje 13 in de kantine van het 
sportcomplex aan de Pieter 
Slootenweg 25 in Neck een 
rommelmarkt. De markt be-
gint om 13.00 uur en eindigt 
ongeveer om 17.00 uur. Butje 
13 richt zich daarbij nadruk-
kelijk niet alleen op de eigen 
leden, maar wil iedereen op-
roepen deze rommelmarkt tot 
een groot succes te maken. De 
bedoeling van de vereniging is 
duidelijk: de opbrengst wordt 
gebruikt voor de inrichting 
en verfraaiing van de nieuwe, 
nog te bouwen kantine en 
de jeu-de-boulesbanen. Nu 
is een markt een samenspel 
van vraag en aanbod en dat 
is voor een rommelmarkt niet 
anders. Voor de aanbodzijde 
doet de vereniging een be-
roep op iedereen die iets voor 

het nieuwe complex overheeft 
en iets voor de verkoop heeft 
aan te bieden. Men kan dit 
inleveren in de kantine op za-
terdag 21 juli tussen 15.00 en 
18.00 uur en op zondag van 
9.00 tot 12.00 uur. Ben je niet 
in de gelegenheid de spullen 
te brengen, neem dan vóór za-
terdag 21 juli contact op met 
Ria Gans, tel. 06-5361 7461 of 
Caroline Konijn, tel. 06-4323 
1358. 
Natuurlijk heeft zo’n markt 
ook kopers nodig. Veel kopers 
zelfs, want hoe meer zielen 
hoe meer vreugd en des te 
gezelliger wordt het. Mochten 
er desondanks goederen on-
verkocht blijven, dan kunnen 
deze na afloop van de markt 
tussen 17.00 en 18.00 uur 
worden opgehaald. Wat over-
blijft zal worden geschonken 
aan de weggeefwinkel.

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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Een feestje ‘Onder Hoogspanning’

Rook u op zaterdag 2 juni ook die heerlijke 
barbecuegeuren rondom de Veermanweg in 
Neck? Dat kan kloppen, want bij buurtvereni-
ging Onder Hoogspanning was het weer tijd 
voor de jaarlijkse buurtbarbecue. 
De aanzet voor deze editie van de buurtbar-
becue werd gegeven door mevrouw Bak van 
Veermanweg 11, die onze buurt helaas gaat 
verlaten. Zij klopte aan bij de buren op de Hal-

lerweg en vroeg zich af of er 
niet op korte termijn, liefst 
voor haar verhuizing, nog een 
buurtbarbecue georganiseerd 
kon worden. Dit verzoek lieten 
Els Koopman en Mirjam Leve-
ring niet aan zich voorbijgaan. 
Zij namen de organisatie op 
zich en op 2 juni was het dan 
zover. Aan het begin van de 
middag kon de pret beginnen 
met het opzetten van de tent, 

de tafels en de barbecue. Vanaf het eind van de 
middag stroomde het pleintje aan het eind van 
de Veermanweg snel vol met buurtbewoners. 
Onder het genot van een drankje en een heer-
lijke, goed verzorgde barbecue werd er volop 
bijgepraat. Ook de nieuwe(re) bewoners wer-
den welkom geheten, zij werden met enthousi-
ast geklap ontvangen. Later op de avond, toen 
de barbecue alweer koud maar de drank nog 
niet op was, gingen de voetjes nog even van de 
vloer. Een geslaagde avond en zeker voor her-
haling vatbaar. 

Jill Geenen

Auto uitgebrand 

In de vroege ochtend van maandag 11 juni is 
een auto geheel uitgebrand aan de Zuiderweg 
in Wijdewormer. Even na 3 uur werd de mel-
ding door 112 ontvangen dat er een brandend 
voertuig stond op de doodlopende zijweg van 
de Zuiderweg, die evenwijdig aan de A7 loopt. 
Een tweede auto, die dicht bij het brandende 
voertuig stond, bleek niet afgesloten te zijn en 
kon uit de gevarenzone worden geduwd. Het is 
onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie 
heeft de zaak in onderzoek. De foto is afkom-
stig van 112.nl.

Engewormerbrug
Op 12 juni was de tweede in-
formatieavond over de nieu-
we Engewormerbrug. De 
eerste was op 13 maart 2017 
in het gemeentehuis. Deze 
keer in ons eigen dorpshuis. 
De belangstelling voor deze 
avond was met 17 bezoekers, 
waarvan twee uit onze polder, 
minder groot dan de vorige 
keer. Niettemin is deze brug 
van belang voor iedereen met 
een sloep of kajuitboot. Onze 
ringvaart maakt ook deel 
uit van het sloepennetwerk 
Noord-Holland.
De planning is dat er medio 
september een tijdelijke brug 
komt. Dit wordt een ponton-
brug. Daarna wordt de oude 
brug afgebroken en de nieu-
we opgebouwd. Dit zal een 

maand of 5 gaan duren. Doorvaart is in die pe-
riode niet mogelijk, maar het valt ook buiten 
het vaarseizoen. Hij komt op dezelfde plek als 
de oude brug. Bekend was al dat hij weer be-
weegbaar wordt. In eerste instantie wordt hij 
ter plaatse bediend, in de toekomst misschien 
op afstand. De breedte van de brug is 4 meter + 
2 x 25 cm schrikruimte en de hoogte 4,5 meter. 
De doorvaart wordt minimaal 1,10 meter hoog 
en 5,20 meter breed. Dit betekent ook dat er 
dan een woonark van 5 meter breed doorheen 
zou kunnen. Verder zal hij uiterlijk veel op de 
oude gaan lijken, ook qua kleur.
Een van de aanwezigen gaf het hoogheemraad-
schap een compliment. “Normaal is het Hoog-
heemraadschap alleen bezig met de waterkwa-
liteit en droge voeten en alles daaromheen is 
alleen lastig.” Vandaar het compliment omdat 
het toch weer een beweegbare brug gaat wor-
den.

René Provoost

Gevraagd: Oud Hollandse 
dakpannen, rood. Ik kom ze 
graag ophalen 
06 -2852 8110.
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Première op Neck voor opa en omadag

Op zaterdagochtend 26 mei hingen de vlagge-
tjes buiten bij kinderdagverblijf Baloe. Voor de 
eerste keer werd er een opa-en-oma-ochtend 
georganiseerd. Opa’s en oma’s konden deze 
ochtend samen met hun kleinkind naar het kin-
derdagverblijf. 
Naast dat er lekker gespeeld kon worden door 
het kind samen met opa en oma, werd er ook 
veel informatie gegeven. Zo werd er uitleg ge-
geven over de diverse soorten speelgoed waar-
mee de kinderen zich kunnen vermaken. Het 
zelf ontdekken staat hierbij centraal. Een voor-
beeld hiervan is dat je op dit kinderdagverblijf 
geen met geluid en muziek gevuld Fisher Pri-
cespeelgoed zult vinden, maar wel een grote 
bak gevuld met gekookte spaghetti en maca-

roni om het gevoel te stimule-
ren. Er wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met natuurlijke ma-
terialen. Ook spelen kinderen, 
indien het weer dit toelaat, 
veel buiten. 
Van elk kind wordt een map 
bijgehouden met fotover-
slagen van de dagen op het 
kinderdagverblijf. Daarnaast 

heeft elk kind een collage met foto’s van alle 
dierbare mensen om hem of haar heen. Opa’s 
en oma’s konden deze ochtend ook deze map-
pen en collages bekijken. 
Op de peutergroep werd er heerlijk buiten ge-
speeld door de kinderen, terwijl opa’s en om-
a’s meespeelden of informatie kregen over de 
dagelijkse gang van zaken. Ook werd er een 
verhaal voorgelezen waar ademloos naar werd 
geluisterd.
De opa’s en oma’s waren erg enthousiast over 
deze ochtend en vonden het erg leuk om eens 
een kijkje te nemen op de plek waar hun klein-
kind wekelijks verblijft. Zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Jill Geenen

Theetuin geopend

Op vrijdag 22 juni is Theetuin 
De Neckermolen geopend. 
Op zaterdag kwamen we even 
een kijkje nemen. Dirk en 
Wanda waren allebei aanwe-
zig en nog een beetje onwen-
nig met de bestellingen bezig. 

Maar, zoals ook de foto laat zien, het is heel ge-
zellig ingericht en menig passerende fietser en 
wandelaar zal dit ervaren als een heerlijk rust-
punt met veel zitjes en een prachtig uitzicht. Ze 
zijn open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 
tot 17.00 uur.

René Provoost

In november 2017 zijn we begonnen om alle 
buurtverenigingen aan het woord te laten. We 
hebben er nu 7 gehad, maar we nemen even 
pauze voor de resterende 7. Vanaf 28 augustus 
t/m 2 september hebben we weer de feest-
week en op zondag 2 september hebben we de 
43e zeskamp voor de buurtverenigingen. Het 
leek ons leuker om even te stoppen en, met 
de belevenissen en reacties van deze strijd nog 
vers in het geheugen, te verwerken in de vol-
gende afleveringen. In oktober gaan we hier-
mee verder.

René Provoost

De buurtverenigingen aan 
het woord



12

Seniorenuitje kwam weer helemaal onder de ‘dekselse’ pannen

Op donderdagmorgen 7 juni 
was het al vroeg stralend 
weer. Echt een dag om te ge-
nieten. Dus de ideale dag voor 
de senioren in Wijdewormer 
om de jaarlijkse bustocht te 
gaan maken.
Om half negen hadden 48 
deelnemers en de 4 orga-
nisatoren (Toon en Atie van 
Diepen en Jaap en Ina Poel) 
52 plaatsen bezet in de bus 
van de firma Hellingman, 
die geparkeerd stond bij het 
dorpshuis. Met het oog op 
de warmte had iedereen bij 
het instappen een flesje wa-
ter gekregen om onderweg 
voldoende te kunnen drin-
ken. De chauffeur, Kees van 
de Berg, vertelde dat het zoals 
gebruikelijk een ‘verrassings-
tocht’ zou worden, d.w.z. dat 
de route en de bestemmingen 
steeds als een verrassing zul-
len worden beleefd.
Nadat Kees de belangrijkste 
veiligheidsvoorschriften, zoals 
het vastmaken van de veilig-
heidsgordels, had uitgelegd, 
gaf Toon van Diepen om ca. 
vijf minuten over half negen 
het sein tot vertrek en vertrok 
de bus via de Noorderweg en 
Oosterdwarsweg richting Am-
sterdam. Reisleider Toon van 
Diepen verwelkomde alle in-
zittenden van de bus. Via de 
A7, A8, A10 Noord en A1 ging 
het richting Almere/Amers-
foort.
Bij het knooppunt A1/A6 ver-
telde Kees over de ‘macht 

der gewoonte’. In de oude 
verkeerssituatie moest men 
links aanhouden om de A1 
richting Amersfoort/Henge-
lo te kunnen vervolgen. In de 
huidige nieuwe situatie moet 
men rechts aanhouden om 
de A1 richting Amersfoort te 
blijven vervolgen. In het be-

gin van de openstelling van 
de nieuwe verkeerssituatie 
ontstonden hier dagelijks fi-
les, omdat chauffeurs pas op 
het laatste moment beseften 
dat de situatie gewijzigd was. 
Kees erkende dat ook hijzelf 
met dit probleem te maken 
heeft gehad.
Nadat bij Deventer de brug 
over de IJssel was gepasseerd, 

werd de A1 verlaten bij de af-
slag Bathmen. We kwamen 
in de Achterhoek. Volgens de 
chauffeur wordt dit gebied 
ook wel het ‘coulisseland-
schap’ genoemd, omdat het 
landschap zo enorm wisselt. 
Af en toe licht glooiend, dan 
weer vlak, bos en landbouw-

grond wisselen elkaar voort-
durend af, de wegen zijn niet 
recht, maar kronkelen zich om 
boerderijen en dorpen, af en 
toe kun je ver kijken, dan weer 
zie je alleen maar bomen.
Via het plaatsje Laren arri-
veerde de bus om ca. vijf voor 
half elf bij de Haarbroekse 
Vijvertuin. Een prachtig ver-
zorgde tuin rondom een vijver 
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Seniorenuitje kwam weer helemaal onder de ‘dekselse’ pannen

bij een oude gerestaureerde 
boerderij, met een mooi bui-
tenterras en een wandelroute 
door een tuin waar allerhande 
spreuken en oude wijsheden 
staan vermeld. Hier werd kof-
fie met gebak geserveerd. Er 
was een ruime keuze uit di-
vers gebak. Na de koffie was 
er ruim voldoende tijd om de 
spreukentuin te bezichtigen 
en te ‘beleven’. Bijvoorbeeld: 
‘Als de haan niet meer kraait 
voor ‘t avondrood, dan gaat ‘t 

regenen of de haan is dood’.
Om ca. tien voor twaalf vertrok 
de bus weer. Onderweg pas-
seerde de bus diverse boerde-
rijen, veelal met een middel-
grote camping bij de boerde-
rij. Via het plaatsje Epse kwa-
men we in Deventer, waarover 
Kees diverse wetenswaardig-
heden vertelde. De zeer oude 

Hanzestad Deventer is in het 
jaar 768 gesticht. In Deventer 
staat het oudste stenen huis 
van Nederland, gebouwd om-
streeks het jaar 800. De beno-
digde steen zou afkomstig zijn 
uit de Eifel en per schip via de 
Rijn zijn aangevoerd. Elk jaar 
omstreeks Kerstmis wordt in 
Deventer het Dickensfestival 
georganiseerd. Hiervoor is 
een enorme en toenemende 
belangstelling.
Om ca. vijf voor half een reed 

de bus over de brug over de 
IJssel, richting de locatie waar 
de lunch zou worden geser-
veerd. De chauffeur infor-
meerde alvast dat er dit keer 
bij de lunch geen traditionele 
kroket zou worden aangebo-
den. Het zou iets worden met 
‘dekselse pannetjes’. Om ca. 
vijf over half een arriveerde 

de bus bij brasserie KriebelZ 
in Terwolde. Hier zou de lunch 
worden geserveerd. Nadat 
iedereen een plaatsje had ge-
vonden in het restaurant, gaf 
de restauranthouder een kor-
te toelichting op het menu. 
De te serveren lunch bleek 
een warme maaltijd (diner) 
te zijn bestaande uit de zgn. 
‘dekselse pannetjes’. Hierbij 
wordt niet één hoofdgerecht 
geserveerd, maar meerdere 
hoofdgerechten. Zo kan ieder-
een verschillende gerechten 
proeven. In dit geval zouden 
er drie verschillende (kleine) 
hoofdgerechten worden ge-
serveerd. De hoofdgerechten 
bestonden uit kip, vlees en vis 
die 12 uur gestoofd waren in 
afzonderlijke stoofpotjes op 
65 graden. Bij het uitserveren 
en samen delen van de pan-
netjes bij de mensen aan tafel 
ontstaat veel beleving en ge-
zelligheid. Bij deze drie hoofd-
gerechten zorgt de kok voor 
verschillende garnituren, zoals 
appeltjes uit de oven, een sa-
lade, gebakken aardappelen, 
friet en verschillende soorten 
groenten.
Vervolgens werd ons diner 
geserveerd. Begonnen werd 
met gestoofde kip, daarna ge-
stoofd rundvlees en tenslotte 
gestoofde vis, steeds in kleine 
stoofpotjes.

Alom was er grote waardering 
en lof voor de kwaliteit van het 
diner. Absoluut zeer smakelijk 
en ook ruimschoots voldoen-
de. Het diner werd afgesloten 
met een dessert, bestaande 
uit bolletjes ijs met slagroom 
en echt verse aardbeien. Ook 
dit was uitstekend.
Na het diner ging iedereen om 
ca. kwart over twee weer in de 
bus. De chauffeur introduceer-
de de gids (Bert) die tijdens 
een excursie door het gebied 
tussen de IJssel en de Veluwe 
de nodige wetenswaardig-
heden zou vertellen. Volgens 
de gids bestaat de gemeente 
Voorst uit 12 kerkdorpen. Het 
grootste kerkdorp is Twello. 
De gids vertelde over de zeer 
rijke kooplieden die van De-
venter ooit de rijkste stad van 
Nederland maakten, over de 
uitbuiting van de boeren die 
twee derde van de opbrengs-
ten van het land moesten af-
staan aan de landheer van de 
boerderij, over het ontginnen 
van de aangrenzende Veluwe, 
die bestond uit zand en zand-
verstuivingen, enz.
Om ca. half drie kwamen we 
aan bij Nijbroek. De gids ver-
telde over de betekenis van 
‘broek’: dit betekent laag. Dus 
het land bij Nijbroek was laag, 
of moeras. Hier is destijds veel 

Vervolg op pagina 14
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land ontgonnen door monniken.
Tijdens de excursie wees de ginds op landgoe-
deren van diverse adellijke families. Hierbij was 
veel geld afkomstig van bezittingen en activitei-
ten in het vroegere Indië en Indonesië. Ook uit 
de ‘buit’ van de door Piet Hein buitgemaakte 
Zilvervloot zijn destijds vele miljoen gebruikt 
om in deze streek onroerend goed en rijkdom 
te vergaren. Genoemd werden o.a. de adellijke 
families van Voorst tot Voorst, Schimmelpen-
ninck van der Oye, Rijckevorsel, enz.
Om ca. tien voor half vier kwam de bus weer 
aan bij Brasserie De KriebelZ in Terwolde. Daar 
werd afscheid genomen van de gids. Op het 
buitenterras bij het restaurant werden bij het 
nuttigen van enkele consumpties in een gezel-
lige sfeer de nodige ervaringen en ontvangen 
informatie besproken.
Nadat tegen vijf uur iedereen weer in de bus 
had plaats genomen, vertrok men om vijf uur 
richting de laatste tussenstop voor het nutti-
gen van een koffietafel. Via de N792, A50 en A1 
werd koers gezet naar het westen.
Op de A1 vertelde de chauffeur over de drie 
stuks ecoducten die over de A1 zijn gebouwd 
t.b.v. het wild op de Veluwe, dat zich wil ver-
plaatsen van de ene zijde naar de andere zijde 
van de snelweg. Bij Hilversum verliet de bus de 
snelweg en reed Hilversum binnen. Hier vertel-
de de chauffeur weer diverse wetenswaardig-
heden over o.a. het gebouw Beeld en Geluid, 
het Mediapark en het zgn. Franse kamp.
Om tien voor half zeven arriveerde de bus bij 
Hotel en Partycentrum De Drie Dorpen in An-
keveen. Hier werd de koffietafel met brood-
maaltijd geserveerd. Zoals ieder jaar werd dit 

Seniorenuitje

laatste onderdeel van de se-
niorbustocht een zeer gezelli-
ge aangelegenheid. Iedereen 
had elkaar veel te vertellen. 
Tot grote tevredenheid werd 
bij de broodmaaltijd alsnog 
de traditionele kroket geser-
veerd.
Tegen zeven uur deed Toon 
van Diepen een afsluitend 
woord. Hij bedankte iedereen 
voor het weer gezellig mee-
doen met deze dag en hoopt 
voor volgend jaar op dezelfde 
belangstelling of misschien 
zelfs nog meer. De fijne be-
geleiding van chauffeur Kees 
werd genoemd en ook zijn 
veilige stijl van rijden. Toon 
noemde de andere volgorde 
die vandaag werd gehanteerd 
door ‘s middags een war-
me maaltijd te serveren en 
‘s avonds de broodmaaltijd. 
Toon had inmiddels begrepen 
dat dit door iedereen erg po-
sitief was ervaren. Toon be-
dankte ook het begeleidende 
team voor het vele werk en de 
goede begeleiding. Ook voor 
het maken van foto’s en het 
schrijven van een verslag had 
Toon waarderende woorden. 
Om half acht werd bij de bus 

op het parkeerterrein een groepsfoto gemaakt 
van alle deelnemers en de organisatoren van 
deze seniorenreis.
Om tien over half acht vertrok de bus uit An-
keveen. Via de N236, langs Weesp, Amsterdam 
Zuidoost, A9, A1, A10, A8 en A7 arriveerde de 
bus om tien voor half negen in Neck, bij nog 
steeds stralend zomerweer. Hier nam men af-
scheid van elkaar. Ongetwijfeld kon iedereen 
terugzien op een zeer geslaagde dag.

Henk Roeleveld

Verkeersinfarct op Neck
Op dinsdagmiddag 26 juni hadden we in de 
avondspits in de Wijdewormer te maken met 
een heus verkeersinfarct. Tussen Purme-
rend-Noord en Avenhorn was een ongeluk 
gebeurd en daarna werd door opruimings-
werkzaamheden de hele A7 richting het noor-
den afgesloten. Er kwam een omleidingsroute, 
maar als je al op de A7 stond, dan stond je vast. 
Dat is niet leuk en wat doe je dan? Je gaat zelf 
een omleidingsroute proberen te vinden. Dus 
werden de Noorder- en Zuiderweg gebruikt 
om aan de file te ontsnappen. Dan moet je 
voor het viaduct toch weer de A7 op  waar het 
nog steeds vaststaat. Het resultaat was dat ver 
buiten het dorp de Noorderweg vast stond en 
ook de Zuiderweg en de Oude Provinciale Weg 
stonden vast. Af en toe kwam er wat ruimte 
omdat er veelvuldig in de Neckerstraat tegen 
het verkeer in werd gereden. Kortom, een gro-

te chaos. Dit geeft de discussie 
over een inrijverbod tijdens de 
spits weer voer.

René Provoost
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Imkerij Polderbijen houdt open dag
Op zondag 15 juli is er tussen 
11.00 en 16.00 uur weer van 
alles te zien en te beleven op 
de Imkerij Polderbijen aan 
de Noorderweg 100. Tijdens 
deze jaarlijkse open dag zijn 
er verschillende imkers die de 
bezoekers van alles kunnen 
vertellen over het wel en wee 
van onze polderbijen en over 
hun werk als bijenhouder, de 
imker. Er zijn diverse soorten 
honing waarvan geproefd kan 
worden, zodat men kan ken-
nismaken met de verschillen-
de smaken. De ruimte waar 

de honing wordt gewonnen, het zogenaamde 
slingeren, is te bezichtigen. In een speciale vi-
trine is een aantal raten opgehangen. Hier is 

van dichtbij te zien hoe de bijen aan het werk 
zijn aan de raten en hoe zij daar hun nectar op-
slaan. Natuurlijk kunnen er ook kaarsen wor-
den gemaakt van echte bijenwas.
Bijen hebben een belangrijke taak bij de be-
vruchting van bloesem en bloemen. Maar ook 
andersom zijn bloemen van levensbelang voor 
de bijen. Er wordt op deze open dag dan ook 
aandacht gegeven aan mogelijkheden om de 
tuin bij- en vlindervriendelijker te maken. Er 
zijn folders beschikbaar en zaadjes om mee te 
nemen.
Vanaf  11.00 uur heet Lydia Klok u van harte 
welkom en de koffie en thee staan klaar.
Zie voor meer informatie www.polderbijen.nl.

Bewoners komen en gaan

In sommige gevallen gebeurt dat wel vaak. In 
het huis dat in de jaren zestig werd gekocht 
door Johan en Nanny Appel hebben sindsdien 
vier andere gezinnen gewoond. Sinds 16 maart 
woont daar nu het gezin Pieterse. Michael, 
Cherryl en hun achttien maanden oude zoontje 
Bradley.
Geen wereldnieuws zou je zeggen, maar wel 
leuk om even te vermelden is het feit dat zij 
besloten zich in de echt te verbinden. En ook 
dat gebeurt met de regelmaat van de klok, 

maar niet met zo’n limousine 
en al helemaal niet met twee 
van die reusachtige sleeën. 
Maar dat kon even niet an-
ders want het stel wilde elkaar 
niet meer zien. Nou ja, voor 
even dan. De laatste avond 
brachten zij gescheiden door. 
Cherryl en haar vriendinnen 
bleven in Neck en Michael bij 
zijn ouders. Beiden werden 
de volgende middag, 8 juni, 
elk met limousine opgehaald. 
Cherryl zagen we instappen en 
ook haar vriendinnen vonden 
een plaatsje in de auto. Maar 
we wilden toch ook nog een 
plaatje van het complete ge-
zinnetje en daar heeft Michael 
nu ook voor gezorgd.
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PROGRAMMA
Nazomerfeesten 2018

Van dinsdag 28 augustus
t/m zondag 2 september.

of volg ons op Facebook

(Tijdens de gehele feestweek is er uitsluitend muntenverkoop  
in het Dorpshuis Wijdewormer)

www.ocwijdewormer.nl

Dinsdag 28 augustus

Woensdag 29 augustus

Kienen
Locatie: Dorpshuis Wijdewormer.

Start: 19.15 uur met een GRATIS ronde voor de kinderen 
t/m 12 jaar. Zaal open 18.45 uur. 

Hierna beginnen 3 ‘gewone’ ronden. 
In de 3e ronde spelen we om een prachtige hoofdprijs. 

Spelletjesmiddag
Locatie: Nabij Dorpshuis Wijdewormer.

Aanvang 14.00 uur. Deelname t/m 13 jaar.
Inschrijving ter plaatse.

Minitrekkerbehendigheidswedstrijd
Locatie: Nabij Dorpshuis Wijdewormer.

Start: 14.00 uur. Leeftijd: t/m 4 jaar en 5 en 6 jaar. 
Deelname is GRATIS. 

Er zal ook weer een minitrekker worden verloot.

Behendigheidsparcours voor trapskelters 
Locatie: Nabij Dorpshuis Wijdewormer.
Start: 14.00 uur. Leeftijd: 7 t/m 9 jaar. 

Deelname is GRATIS.

Sterkte jongen en meisje van Wijdewormer. 
Locatie: Nabij Dorpshuis Wijdewormer. 
Start: 14.00 uur. Leeftijd: 10 t/m 13 jaar. 

Deelname is GRATIS

Klaverjassen/Keezen
Locatie: Dorpshuis Wijdewormer.  

Start: 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
Inschrijfgeld: € 5,00 voor zowel het klaverjassen als het keezen. 

Tevens is er een grote verloting met vele mooie prijzen.

Donderdag 31 augustus

Viswedstrijd voor de jeugd
Locatie: Melksloot.

Deelname t/m 13 jaar. Inschrijven ter plaatse op de 
OC geluidswagen vanaf 13.30 uur.
Start: 14.00 uur. Einde: 15.15 uur.

Deelname is GRATIS!
Ouders mogen wel begeleiden maar niet vissen! 

Prijsuitreiking na afloop bij de Kom. 

Het mysterie spel en Matlopen
Locatie: De Kom in de Ringvaart.

Inschrijven ter plaatse vanaf 15.15 uur.
Deelname vanaf 6 jaar. Aanvang 15.30 uur.

Inschrijfgeld voor alle leeftijden € 1,00 per onderdeel.
Zwemdiploma en schoenen verplicht.
Prijsuitreiking op de OC-geluidswagen.

Dit is het PROGRAMMABOEKJE voor de NAZOMERFEESTEN 2018, waarvan de activiteiten in en om het Dorpshuis Wijdewormer 
(Wijdewormerplein) en op het terrein aan de Zwarteweg/Jisperdijkje plaatsvinden.

Actuele informatie over het programma kunt u vinden op:

Playback show voor 
Buurtverenigingen
Locatie: Dorpshuis Wijdewormer. 

Aanvang 20.00 uur. 

Wij maken de inwoners van Wijdewormer er op attent dat ge-
durende bovenstaande periode het Dorpshuis Wijdewormer 
uitsluitend is geopend voor activiteiten georganiseerd door de 
Stichting Festiviteiten Wijdewormer. Normaal  is het Dorpshuis 
gedurende deze periode gesloten. Wij verzoeken U dan ook 
vriendelijk de regels - opgesteld door voornoemde stichting - te 
respecteren. Veel van deze regels zijn een gevolg van de door 
de brandweer opgelegde voorwaarden tot het organiseren van 

activiteiten in en nabij het Dorpshuis Wijdewormer.

Feest met de band ‘Dreamcast’
Locatie: Dorpshuis Wijdewormer. 

Aanvang: Na afloop van de playbackshow. 
GRATIS toegang!
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Vrijdag 31 augustus

50+ Middag
Locatie : Dorpshuis Wijdewomer. 

Aanvang: 14.00 uur. Dirk Visserzaal open 13.30 uur. 
Duitse middag met muziek van Dick Raat.

Het Oranjecomité ontvangt u met een 
openingsdrankje en een hapje. Einde: 17.00 uur 

Steenwerpen
Locatie: Raadhuisstraat/Noorderweg.

Inschrijven vooraf per team van 6 personen bij 
Guustha Konijn 06-10644634 of Rob van der Hoek 06-40991449. 

Aanvang 19.00 uur. Deelname vanaf 12 jaar 
Inschrijfgeld: € 60,00 per team, incl. entree. 

€10,00 per team excl. entree. 
Prijsuitreiking na afloop ter plaatse.

Feestavond met een optreden 
van:‘Hottub Heroes’

Locatie: Dorpshuis Wijdewormer. 
Zaal open: 21.00 uur.  

Aanvang band 22.00 uur Entree: € 10,00.

Zaterdag 1 september

44e Sloot- en Slobrace
Locatie : Dorpshuis Wijdewormer. 

Inschrijven tussen: 9.30 en 11.00 uur. 
Inschrijfgeld € 5,00 (incl. vervoer naar de start en aandenken). 

Vertrek vanaf Noorderweg: 11.30 uur .
Transport-, op- en overslagbedrijf Beets B.V. verzorgt het vervoer 
naar de start, uitsluitend op vertoon van een geldig polsbandje. 
Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen deelnemen onder be-
geleiding. Douchen na afloop bij de finish en sportverenigingen 

De Boogbal. Zwemdiploma verplicht.

Bedrijven Beach Volleybal
Locatie: land naast Knook AGF.

Voorinschrijving bij Pieter Brouwer, tel. 0299-435688 en 
Guustha Konijn tel. 06-10644634.

Start: 14.30 uur. Deelname voor sponsoren is GRATIS.
Na afloop van bovenstaande activiteiten is er een feestelijke 

prijsuitreiking bij het Dorpshuis Wijdewormer.

‘Next Chapter’ 
&

‘Feest DJ’s Neck’
zorgen van 17.30 uur tot en met 23.00 uur 

voor een geweldig feest. Toegang is GRATIS!

Zaterdag 1 september

Zondag 2 september

De E.H.B.O. zal bij de verschillende onderdelen aanwezig zijn. 
Wij wensen  een ieder geslaagde Nazomerfeesten. 

Stichting Festiviteiten Wijdewormer.
Wij rekenen erop dat tijdens de feestweek de Wijdewormer-

vlag massaal zal wapperen. 

43e Zeskamp voor 
buurtverenigingen

Locatie: Zwarteweg. Aanvang: 11.00 uur. 
Laat zien dat uw buurtvereniging aanwezig is en versier

uw ‘stek’ en geef het Zeskamp-terrein een feestelijk aanzien.

Deelname aan de diverse activiteiten is voor eigen risico.

Wij verzoeken U geen glazen naar het zeskampterrein 
mee te nemen. De ouders verzoeken wij hun kinderen binnen 

de afzetting van het terrein te houden.
Wij zijn blij met de gastvrijheid van de familie Van Twisk 

en dat willen wij graag zo houden.

De feesten worden afgesloten in het 
Dorpshuis Wijdewormer met muziek van

De toegang is GRATIS! Prijsuitreiking om 18.00 uur.

Einde festiviteiten in het Dorpshuis Wijdewormer om 21.00 uur.

‘Not Serious’
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Laatste stuk Noorderweg geasfalteerd

Eind mei ontvingen de bewo-
ners van de Noorderweg tus-
sen de Westerdwarsweg en 
de Engewormerbrug een brief 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) over voorgenomen as-
falteringswerkzaamheden. De 
werkzaamheden zouden twee 
weken duren vanaf 11 juni. 
Geheel volgens planning werd 
het tracé in de eerste week ge-
freesd, geasfalteerd en werd 
de gedeeltelijke belijning aan-
gebracht. In de tweede week 
werden de bermen voorzien 
van groenstenen en werden ze 
aangevuld. Deze werkzaamhe-
den werden in opdracht van 
het HHNK uitgevoerd door 
Ooms Construction. De asfal-
teringswerkzaamheden von-

den plaats op woensdag en 
donderdag, zodat er niet hoef-
de te worden gezeuld met de 
afvalcontainer. Tijdens het 
asfalteren werd dit gedeelte 
van de Noorderweg geheel af-
gesloten en konden bewoners 
hun huis slechts te voet, via de 
berm, bereiken.
Over de belijning is al eerder 
het nodige geschreven. Deze 
wordt alleen toegepast in 
bochten, net als op de Jisper-
dijk. Het HHNK baseert zich op 
de resultaten van een breed 
onderzoek naar het gedrag 
van automobilisten. Uit dit 

onderzoek komt naar voren 
dat men langzamer gaat rij-
den als men het gevoel krijgt 
van onveiligheid. Dit gevoel 
van onveiligheid zou worden 
versterkt door ontbrekende 
belijning. 
Op zich is het wel grappig te 
bedenken hoe de mening over 
belijning door de tijd heen kan 
veranderen. Een halve eeuw 
geleden bedacht men dat 
polderwegen veiliger zouden 
worden door belijning om de 
berm goed zichtbaar te ma-
ken. Later bedacht men dat 
een belijning de weg veiliger zou maken omdat de weg er 

smaller door zou lijken. Je 
kreeg dan aan weerskanten 
een soort niemandsland waar 
automobilisten van vonden 
dat daar dan de fietsers maar 
moesten rijden (en vooral 
blijven!). Correctief rijgedrag 
was daar vaak het gevolg van. 
Fietsers werden gesneden om 
ze in het gareel te houden. Nu 
wordt er gekozen voor een 
soort tussenoplossing. We 
zullen het maar zien als voort-
schrijdend inzicht.
De informatie en de foto’s zijn 
ons aangeleverd door de fa-
milie Boon, die er gedurende 
de werkzaamheden een prima 
zicht had.

Da Vinci komt in actie voor Ride4Kids
geen medicijn beschikbaar, 
dus voor mijn klas een extra 
reden om Ride4Kids te on-
dersteunen. Ride4Kids organi-
seert sportieve evenementen 
en zamelt daarmee geld in 
om het onderzoek naar me-
dicijnen tegen deze ziekte te 
financieren en behandelings-
methoden mogelijk te maken. 
Iedere deelnemer aan een 
evenement moet minimaal € 
750,- sponsorgeld ophalen, 
waarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de doelstelling 
van Ride4Kids. 
In september vindt in drie 
dagen de Pyreneeën Challen-

ge plaats, waaraan mijn klas 
gaat deelnemen. Op de eer-
ste dag beklimmen we de Col 
de Lingous. De tweede dag 
de Col de Soulor en Col d’Au-
bisque. De laatste dag wordt 
het zwaarst, want dan moet 
de Col du Tourmalet worden 
opgereden. Het laatste stuk 
heeft een stijgingspercentage 
van 13,5%.
We zitten nu midden in onze 
voorbereiding. Onze BSM-le-
raar heeft bepaald dat we 
minimaal 1000 km moeten 
hebben geoefend voordat we 
aan de Pyreneeën Challenge 
beginnen. We gaan ook nog 
oefenen in Limburg om te 

wennen aan steile wegen”. 
Een duidelijk verhaal van 
Pepijn. Maar het belangrijk-
ste deel van zijn verhaal was 
natuurlijk de sponsoring van 
zijn deelname. Alle deelne-
mers aan de Pyreneeën Chal-
lenge moeten immers zorgen 
voor een minimaal bedrag 
van € 750,- dat in zijn geheel 
naar het goede doel Ride4Ki-
ds gaat. Hij kan nog wel wat 
steun bij zijn sponsoring ge-
bruiken. En dat kan ook een-
voudig via deze link: https://
www.ride4kids.nl/deelne-
mers/pepijn-effing. Op deze 
pagina zijn ook de tussenstan-
den van deze actie te vinden. 

Voor kleinere bijdragen en in-
formatie is Pepijn te bereiken 
via: pepijn.effing@gmail.com.
Pepijn zegde ons toe om later 
dit jaar nog een verslagje te 
maken van dit evenement en 
de bijdrage van zijn klas aan 
Ride4kids.

Vervolg van pagina 1
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

DZS JO15-1 in nieuw jasje en meteen kampioen

Het eerste elftal van de jongens tot 15 jaar 
(Jo15-1) van DZS heeft er een aantal seizoenen 
over gedaan om de 2e klasse van de zaterdag-
competitie te bereiken. Een mooie prestatie 
en het betekent ook dat zij spelen tegen de 
grote clubs in de regio. Nieuwkomer in de 2e 
klasse:  niet gek voor een kleine vereniging als 
DZS. Dan wil je ook goed voor de dag komen 
en daar heb je een goede sponsor voor nodig. 
Alessandro en Emilio Uva, eigenaren van res-
pectievelijk Restaurant Mario en La Storia, be-
sloten het team in een nieuw trainingspak te 
steken. En goed begin en de rest hing af van de 
prestaties van het team zelf. Maar ook dat ver-
liep boven verwachting. Met nog één wedstrijd 
te gaan stond DZS op de 2e plaats met 30 pun-
ten, op de voet gevolgd door Oosthuizen met 
29 punten. Hoe spannend kan het zijn met ZOB 
bovenaan met 31 punten maar een wedstrijd 
meer gespeeld.
Op 6 juni kwam de ontknoping. Trainer/coach 
Yuri Hellingman vertelt hoe spannend het werd. 
“Juist in de laatste wedstrijd troffen Oosthuizen 
en DZS elkaar. Bij winst zou DZS kampioen zijn, 
bij verlies Oosthuizen en bij een gelijk spel ZOB 
op basis van het doelsaldo. Bij 28°C begonnen 
we aan de warming up en dat ook nog eens op 
kunstgras. Al hadden de tegenstanders het bes-
te van het spel, we gaven ook weinig kansen 
weg. Toch lukte het Oosthuizen om een gaat-
je te vinden in onze hechte defensie. Met een 
bekeken schot en hulp van de paal kwamen 
zij verdiend op 1-0. Dit bleek ook meteen de 
ruststand. Niet goed spelen maar slechts één 
kans weggeven die er nog in gaat ook, dat is 

was nog wel een prooi voor de keeper, maar hij 
kon de bal niet klemmen, waarna Kenneth de 
bal in het dak van het doel joeg: 1-2!
Ondanks de druk van de tegenstander en de 
vele minuten extra tijd konden we de overwin-
ning binnenslepen. DZS JO15-1 is kampioen 
van de zaterdag 2de klasse! Een echte team-
prestatie waarvoor iedereen keihard heeft ge-
knokt. Na de festiviteiten op het veld doken de 
jongens ter verkoeling de sloot in.” Tot zover de 
woorden van een apetrotse Yuri en terecht.
Genoeg reden voor een feestje. En als restau-
rant Mario jouw sponsor is dan ligt een heerlijk 
diner voor de hand. En daar mocht ook de be-
geleiding bij aanzitten.
Op de foto: Bram van Dorp, Brett Maij, Jay Hel-
lingman, Jeffrey Knook , Jelle Blom, Joey van 
Stroe, Jordy Mulder, Kenneth Sudmeijer, Liam 
Duijn, Peter Scheffer, Ramon de Jong, Sjors van 
Wanrooy en Tim Laan. Coach/trainer: Ron van 
Dorp, Marcel Mulder en Yuri Hellingman.

echt balen. Na bemoedigende 
woorden en een tactische om-
zetting van de coach, keeper 
in de spits, begonnen we vol 
goede moed aan de 2de helft. 
De aanpassingen leidde tot 
het gewenste resultaat en wij 
kwamen beter in ons spel. 
Halverwege de 2e helft leek 
het nog even mis te gaan door 
een gele kaart, waardoor we 
met 10 man de grip even kwijt 
raakten. Maar toen we later 
weer met 11 man stonden 
trokken we de wedstrijd weer 
naar ons toe. Na een prima 
actie en schot van Jordy be-
landde de bal op de paal; het 
lot was ons goedgezind, de bal 
belandde weer voor zijn voe-
ten en hij rondde keurig met 
links af: 1-1.
In de sidderende slotfase die 
volgde gaven we alles voor de 
overwinning. Door pressie op 
de helft van de tegenstander 
creëerden we een aantal goe-
de mogelijkheden, maar zelfs 
een schot richting de kruising 
wilde maar niet tot doelpunt 
promoveren. Vlak voor het 
verstrijken van de speeltijd 
kwam het verlossende doel-
punt alsnog. Een goede actie 
en een schot van onze spits 

Geslaagd
Rianne Haak

Rianne (Neckerstraat) heeft met succes haar 
vwo afgerond aan het Jan van Egmond Colle-
ge in Purmerend. Zij heeft een vakantiebaantje 
in restaurant Het Groen Paleis in Amsterdam. 
Ze neemt een tussenjaar om zich te oriënteren 
voor een vervolgopleiding.
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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.
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Wijdewormerse Torenvalken zijn geringd
even later met een ladder op 
mijn nek over een stuk land 
richting een nestkast. Ron was 
al op de hoogte dat daar een 
aantal jonge valkjes in zaten. 
En dat niet alleen, naast een 
jong mannetje en zijn drie zus-
jes lagen er ook nog zes dode 
muizen en een mol in. Moe-
der valk had er voor gezorgd 
dat haar kroost niets tekort 
kwam. De jonge valkjes wer-
den één voor één uit de kast 
gehaald om ze zo te kunnen 
meten en wegen. Zo kan de 
leeftijd van de jonge dieren 
worden bepaald. Hier zijn 
speciale tabellen voor. Aan de 
staartveren kan het geslacht 
worden afgelezen: vrouwtjes 
hebben banden op hun staart-
veren en mannetjes hebben 
grijze staartveren. Dit is ook 
goed te zien op de foto. Ver-
volgens krijgen ze een genum-
merde ring om hun pootje 
dat, mochten ze later gespot 
of gevangen worden, men 
kan zien waar ze oorspronke-
lijk vandaan komen. Dit alles 
wordt genoteerd, zodat men 
kan zien hoe het met (in dit 
geval) de torenvalken in de 
regio gaat. Het was opvallend 
dat de jonge valken weinig te-
gensputterden, behalve dan 
dat het mannetje toch iets liet 

vallen tijdens het ringen. Vogelluiers zijn nog 
niet uitgevonden. Toen alles achter de rug was, 
werden de ‘kids’ weer in hun nestkast geplaatst 
en gingen wij er stilletjes vandoor.
Het was leuk en leerzaam om dit een keer mee 
te maken. Dank aan Ron en Henk, twee vogel-
liefhebbers die weten waar ze mee bezig zijn!”
Een buitenkansje voor Sjaak, maar ook voor 
ons, want het levert weer een aantal bijzonde-
re, unieke plaatjes op, met dank aan Henk, Ron 
en Sjaak.

De afgelopen maanden hebben wij steevast 
kunnen rekenen op een kleurrijke bijdrage van 
Sjaak Mol (De Kuilweg). Niet alleen heeft hij 
een mooie camera, hij maakt er ook bijzonder 
fraaie foto’s mee. Hij heeft blijk gegeven van 
een duidelijke voorkeur voor vogels en wat 
daaromheen hangt. Deze keer is hij op pad 
gegaan met onze beide leden van de Vogelbe-
scherming Zaanstreek, werkgroep roofvogels: 
Henk en Ron Gans. En als je met die twee op 
expeditie gaat, wordt het altijd interessant en 
levert dat bijzondere plaatjes op. Sjaaks ver-
haal is als volgt: “Ook in juni zijn er weer ver-
schillende vogeleieren uitgekomen. Terwijl de 
pimpelmees bij ons in haar vogelhuisje nog op 
zeven eitjes zit, waren er elders in de polder 
al vier torenvalkjes ter wereld gekomen. Voor 
de gebroeders Gans betekent dat werk aan de 
winkel, want deze jonge roofvogels moeten 
worden geringd en ik mocht mee om er foto’s 
van te maken. 
Na een stukje rijden door de polder, liep ik 

Bushokje komt zo?
Misschien heeft u zich afge-
vraagd: ‘Waar is het bushokje 
tegenover Mario gebleven?’ 

Op 20 juni reed een tractor het bushokje er he-
lemaal uit. Het zwaar beschadigde hokje was 
90 graden gedraaid en stond met 2 poten en de 
betonconstructie op de straat. Nu hebben we 
het niet over een ordinair bushokje. Ten eerste 
was dit het enige bushokje in de Wijdewormer 
en dan ook nog een zeldzaam exemplaar. Het 
was nog net niet geadopteerd door de Stichting 
Cultuur Historie Wijdewormer, maar wij weten 
geen andere van dit soort. Later op de dag 
werd hij opgehaald, waarbij ook een man van 
EBS aanwezig was. Hij was er voorstander van 
om het hokje op te knappen en daarna weer 
terug te zetten. We zijn benieuwd. Voorlopig 
kunnen we bij regen niet meer schuilen in het 
bushokje.

René Provoost
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Avondvierdaagse 2018

selvallig, maar ze hielden het 
alle avonden droog. Op don-
derdag 14 juni was de laatste 
avond. Ze werden voor het 5e 
jaar opgewacht door Renate 
Hellingman, die alle medail-
les en boekjes weer keurig op 
volgorde had liggen. Nu heeft 
Renate een duidelijke stem, 
maar qua volume heeft haar 
man Yuri toch een paar de-
cibel meer in huis. Dus Yuri 
noemde de namen op en de 
medaille werd uitgereikt door 
Renate. Daarna kregen ze ook 
nog allemaal een ijsmuntje. 
Maar dat is nog een verhaal 
apart. Yuri de Goede uit groep 
5 liep alle 4 de avonden mee 
met een shirt van Multi-ijs en 
hij probeerde zoveel mogelijk 

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

Tjadenweg 56
1456 AM Wijdewormer (Neck)
Tel. 0299 - 47 18 06     Mobiel 06 - 55 305 447

andere foto staan alle deel-
nemers. Groep 1: Ties van de 
Werff, Tristan Wester, Nora 
Langhorst en Fenna Foget. 
Groep 2: Fedde Woudstra, 
Kate Rooth, Lotte Schot, Sa-
rah Nieuwenhuijs en Milou 
Duijn. Groep 3: Senna Lang-
horst, Tjez Konijn, Anne Nieu-
wenhuijs, Dominique Wester, 
Milan Foget en Joy Helling-
man. Groep 4: Maarten de 
Vries, Isabelle Andries, Lau-
rens Noordeloos, Belle Mare 
Breukers, Suzanne Kolder en 
Bart de Goede. Groep 5: Yuri 
de Goede en Lisa Duijn. Groep 
6: Jennifer Roeleveld, Rachel 
Andries, Hugo Noordeloos, 
Anna Stam, Jasper Mooren en 
Elise de Goede. Groep 7: Rens 
Levering. En groep 8: Marissa 
Meijn en Ryan Hellingman. Als 
ex-leerling Thijs Mooren. Al-
lemaal gefeliciteerd. En extra 
felicitaties voor Marissa Me-
ijn en Ryan Hellingman die de 
avondvierdaagse voor de 8e 
keer liepen en Jennifer Roele-
veld voor de 7e keer.

René Provoost

Geslaagd: 
Justin woont op de Neckerstraat en is geslaagd 
voor hbo Civiele Techniek in Alkmaar.
Hierna gaat hij werken. Hij heeft ook al een 
baan bij Witteveen en Bos. 

Geslaagd
Justin Velthuijsen

Sharon is geslaagd voor de havo op het Jan van 
Egmond College. Ze gaat Medische Beeldvor-
ming (echo’s en foto’s) studeren in Haarlem.

Geslaagd
Sharon Knop

Dinsdag 19 juni ging de 
avondvierdaagse van start. 
Natuurlijk deed ook weer de 
OBS Wijdewormer mee. Na 
een dip in 2016 is het aantal 
deelnemers de afgelopen 2 
jaar weer toegenomen. Het 
weer was dit jaar nogal wis-

foto’s en filmpjes op de soci-
ale media te krijgen. Hij heeft 
hiermee voor alle kinderen die 
van zijn school meeliepen, een 
gratis ijsmuntje van Multi-ijs 
gewonnen. Dat betekende, 
dat alle deelnemers 2 muntjes 
kregen.
Op de foto staat Yuri met de 
eigenaar van Multi-ijs. Op de 

Geslaagd
Jurre Oudewortel

Na een herexamen is Jurre geslaagd voor zijn 
havo-diploma aan het an van Egmond Lyceum 
in Purmerend.
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OBS Wijdewormer met nieuw project Ondernemerschap
Onze OBS leverde eerder 
dit jaar al een schitteren-
de prestatie met het project 
‘Duurzaamheid’ waarmee zij 
meteen in de prijzen vielen; 
ditmaal gaat het om onder-
nemerschap. Ondernemers 
hebben we in alle lagen van 
de bevolking en op allerlei 
terreinen en dat blijkt bij onze 
OBS-scholieren al niet anders 
te zijn. In alle klassen werden 
groepjes gevormd die geza-
menlijk een bedrijfje hebben 
opgericht. Aangevuld met en-
kele zzp’ers was dat een bonte 
verzameling van marktkramen 
op het schoolplein. Daar werd 
de koopwaar luidkeels aange-
prezen, want de concurrentie 
speelde een stevige rol. Van 
planten tot gevulde eieren, 
alles was er te koop en ‘voor 
weinig’.
Ook binnen gonsde het van de 
activiteiten. Groep 7/8 runde 
daar een compleet restaurant. 
Compleet met leuke serveer-
sters die de gasten hielpen bij 
het maken van een keuze uit 
het fleurige menu en de spij-
zen keurig kwamen opdienen. 
In de keuken werkten de koks 
onder hoogspanning om alle 
tafels tijdig van de gevraagde 
lekkernijen te voorzien. Daar 
werd dan geroepen: “De pan-
nenkoeken voor tafel 4”, waar-
na een serveerster direct met 
het gerecht op pad ging. En 
dat die pannenkoekenbakker 
dat vaker had gedaan, was wel 
goed te zien aan hoe hij die 
een mooie boog door de lucht 
liet maken.
Groep 1/2 gaf intussen een 
voorstelling met muziek en 
dans, waar veel belangstel-
ling voor was. Het zaaltje was 
tot de nok toe gevuld. Lastig 
om er een foto van te maken, 
maar wel heel gezellig.
Dit was de eerste ronde van 
hun ondernemerschap. Nu 
volgt de evaluatie, het bijstu-
ren van de businessplannen, 
aanpassen van het assorti-
ment en dat alles met een kri-
tische blik op de rentabiliteit, 
want er moet weer worden 
ingekocht en er worden op-

nieuw verkoopprijzen vastgesteld. Omzet en 
winstmarge blijven hun grootste zorg voor de 
tweede ronde.
Want vrijdag 13 juli is er weer een markt op het 
schoolplein, een geroutineerd restaurant met 
ervaren topkoks en een stukje entertainment 
van de jongste groepen. De mensen die er nu 
zijn geweest komen zeker terug. Maar voor de 
anderen: ga vooral kijken, want deze onderne-
mers van de toekomst mag je niet missen. Ook 
dan begint de markt om 12.30 uur.
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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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Basis voor loods Neckerhof gelegd
Na de sloop en asbestverwij-
dering is in mei begonnen met 
de voorbereiding voor het hei-
werk door het uitzetten van de 
nieuw te bouwen loods. Dat 
gebeurde door een landmeter 
met behulp van een tota-sta-
tion, waarmee de plaats voor 
de palen en de funderingsbal-
ken is bepaald. 
Vervolgens ging op 23 mei 
om half acht de eerste paal 
de grond in. De eerste van de 
in totaal 22 houten palen van 
acht meter, die elk werden 
voorzien van een betonopzet-
ters van twee meter. 
De zaterdag daarop, 26 mei, 
heeft een ploegje mensen van 
Neckerhop het grondwerk ge-
daan. Zo werd met een kraan, 
gehuurd van Niek Konijn, be-
stuurd door kraanmachinist in 
ruste Ruud Tensen, een zand-
bed op hoogte gebracht. 
Daarna was het koppensnel-
len geblazen oftewel: werden 
de opzetters een kopje klei-
ner gemaakt. Waar het op 
neerkomt is, dat de opzetters 
worden stukgehakt om op die 
manier een betere hechting te 

krijgen met het te storten beton. 
Voor de bekisting van de funderingsbalken 
heeft de firma Elstgeest gebruik gemaakt van 
zogenaamde bekistingbruggetjes. Deze wor-
den gebruikt bij een slappe ondergrond. Mooie 
oplossing, maar je ziet er niets van terug. Ze 
verdwijnen onder de bodem van de bekisting. 
Op de bodemplaten kwamen de wapening en 
de ankers, waarna de wanden konden worden 
geplaatst. Honderd meter bekisting lag klaar 
om te worden volgestort met beton en dat ge-
beurde op 14 juni. 
Een uurtje eerder dan gepland (waar maak je 
dat mee?) reed de betonpomp het terrein op 
met in zijn kielzog twee betonmixers van 9 
kuub elk. Een uurtje pompen en trillen en de 
fundering lag er in. 

Inmiddels is de staalbouwer, de firma Huisman, 
druk bezig met de fabricage van de stalen span-
ten die naar verwachting medio augustus ge-
plaatst gaan worden. Het beton krijgt dus alle 
tijd om uit te harden.

Vergadering Contactcommissie Wijdewormer
Het was de eerste vergadering 
in deze nieuwe samenstelling, 
zij het dat Ilona helaas wegens 
ziekte ontbrak. Er waren niet 
veel belangwekkende zaken 
aan de orde, waardoor de ver-
gadering heel vlotjes verliep 
en al na een uur kon worden 
afgesloten. Op een aantal 
punten werd een toelichting 
gegeven, zoals op de bijeen-
komst over de Engewormer-
brug. René Provoost had deze 
bijeenkomst bijgewoond en 
kon de vergadering meedelen 
dat de brug beweegbaar blijft 
en bediend zal worden. Hetzij 
door iemand in de buurt, het-
zij op afstand. Hij vertelde ook 
dat het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) goed had geluisterd 

naar alle wensen en daar ook 
rekening mee had gehouden. 
Vanuit de aanwezigen werd 
daarover lof geuit.
Het nieuwe online platform, 
BUURbook, kwam aan de 
orde. Daaraan is in een apart 
artikel, elders in dit blad, aan-
dacht geschonken.
Tijdens de rondvraag werd 
door verschillende bewoners 
geklaagd over de overlast die 
wordt veroorzaakt door Ten-
niscentrum Neckslag. Het gaat 
dan over geluidsoverlast tij-
dens feestjes en zoemers, die 
midden in de nacht afgaan. 
Een van deze bewoners erger-
de zich vooral aan de starre 
houding van de leiding van 
Neckslag, waardoor klachten 
niet bespreekbaar zijn geble-

ken. Vanuit de aanwezigen 
werd aangeraden dit op te ne-
men met onze kernregisseur 
Harry Kos.
Verder zijn er plannen bij de 
eigenaren van deze sporthal 
om daarnaast een speelhal 

voor 250 kinderen te bouwen.
De notulen van deze vergade-
ring zijn inmiddels geplaatst 
op de website wormerland.nl. 
Even zoeken op Contactcom-
missie Wijdewormer.
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Geslaagd
Lucas van de Weijer

Geslaagd
Eline Willig

Eline (Zuiderweg) heeft havo richting Natuur 
en Techniek gehaald aan het Da Vinci College 
in Purmerend. Zij gaat nu Sportkunde studeren 
in Haarlem.

Wormerland is weer twee 
stappen dichter bij glasvezel 
in het buitengebied. De afge-
lopen weken zijn leden van de 
werkgroep Breedband Wor-
merland Buiten bij een groot 
aantal buurtbewoners langs 
geweest om te polsen wie al-
lemaal geïnteresseerd zijn in 
glasvezel. Dit    heel goed. Nog 
niet iedereen is bezocht, om-
dat de werkgroep het er ook 
maar bij doet en bovendien 
niet iedereen thuis is wanneer 
iemand langskomt. Toch zijn 
er al ruim 150 geïnteresseer-
den van de 256 witte adressen 
in onze gemeente. Daarnaast 
zijn er ook nog zo�n 20 spon-
tane aanmeldingen van men-
sen die wel mee willen doen, 
maar die niet op een wit adres 
wonen. Daarmee zitten we op 
zo�n 60% en zijn we goed op 
weg.
Nog even om het geheugen 
op te frissen: wat is ook al-
weer een wit adres? Dit zijn 
adressen waarvan de provin-
cie heeft vastgesteld dat zij 
een internetverbinding heb-
ben die de 30Mbit per secon-
de (lang) niet haalt. Wilt u zelf 
weten hoe snel internet op uw 
adres is, kijk dan bijvoorbeeld 
op www.speedtest.nl of doe 
de speedtest op de website 
van KPN (https://www.kpn.
com/internet/speedtest.htm).

Krachtenbundeling
De afgelopen maand heeft de 
werkgroep gesproken met drie 
commerciële partijen (provi-
ders die in diverse gebieden in 
ons land glasvezel in het bui-
tengebied aanleggen) om te 
bekijken of zij geïnteresseerd 
zijn in ons gebied. Uit elk van 
die gesprekken kwam duide-
lijk naar voren dat ons bui-
tengebied op zichzelf te klein 
is om zelfstandig interessant 
te zijn. Alleen zouden we het 
misschien wel redden om een 
netwerk aan te leggen, maar 
dan zou er nog geen aanbie-
der geïnteresseerd zijn om 
diensten aan te bieden. Dan 
hebben we dus niets aan het 
netwerk. De werkgroep heeft 
daarom besloten niet langer 

te proberen zelfstandig, dus voor Wormerland 
alleen, glasvezel te krijgen.
Wat dan wel, want de werkgroep geeft niet zo 
snel op.
De oplossing zit in krachtenbundeling. Samen 
met onze buurgemeenten zijn we waarschijn-
lijk wel groot genoeg om interessant te zijn voor 
een commerciële provider. En dat is uiteindelijk 
waar het om gaat: dat wij glasvezel krijgen, niet 
dat de bewoners zelf telecomprovider worden. 
Bovendien hoeven we als gemeenschap dan 
niet bijna � 2 miljoen te investeren, met alle 
risico�s die daarmee gepaard gaan.
Daarom heeft de werkgroep het initiatief ge-
nomen om onze buren uit te nodigen voor een 
bijeenkomst met de provider die volgens de 
werkgroep het meest veelbelovende verhaal 
heeft. Op 14 juni zaten leden van de initiatie-
ven uit Alkmaar, Waterland, Amsterdam Lan-
delijk Noord en Wormerland bij elkaar in het 
dorpshuis in Neck, samen met die provider. 
Met elkaar hebben zij besproken wat de mo-
gelijkheden zijn en hoe deze provider zaken 
aanpakt. Vertegenwoordigers van de andere 
buurgemeenten - Edam-Volendam, Landsmeer 
en Oostzaan - konden niet aanwezig zijn maar 
zijn wel geïnteresseerd.

Waar staan we dan nu?
Alle aanwezigen (behalve Alkmaar, want daar 
is men al in gesprek met een andere provider) 
willen graag samen optrekken. De indruk van 
de aanwezigen is dat de aanwezige provider 
een prima partner hierin zou kunnen zijn. Op 
dit moment zijn zij de rekensom aan het maken 
en de werkgroep verwacht voor de zomerva-
kantie een reactie.
Mocht het toch niet lukken om via een com-
merciële partij snel internet te krijgen, dan is er 
mogelijk nog een route via de provincie. Daar 
hebben ze gemerkt dat de meeste burgeriniti-
atieven het niet (goed) voor elkaar krijgen zelf 
glasvezel te realiseren. Daarom willen ze verder 
gaan in de ondersteuning van lokale initiatie-
ven. De werkgroep heeft eind juni een brief 
naar de provincie gestuurd met het verzoek 
deze ondersteuning te leveren.
De werkgroep doet er alles aan om dit te laten 
slagen en de gemeente steunt ons daarin voor 
zover ze dat mag. Bij dezen daarom de oproep 
er samen een succes van te maken, want: hoe 
meer mensen meedoen, hoe eerder het inte-
ressant is voor een aanbieder en hoe goedko-
per het per aansluiting kan zijn. Mocht u zelf 
buren hebben die zich nog niet hebben aan-
gemeld, verwijs ze dan naar de website van de 
werkgroep (www.glasvezel-bwb.nl) en de voor-
delen wanneer we samen optrekken. Wordt 
vervolgd en op naar een snel internet!

Namens de werkgroep 
Breedband Wormerland Buiten,

Mark van de Weijer

Weer wat dichter bij snel internet!

Lucas is geslaagd voor de havo aan het St. Mi-
chael College in Zaandam. Voor zijn vervolg-
opleiding gaat hij naar de Aeres Hogeschool in 
Dronten. Hij gaat daar de opleiding Agrotech-
niek en management (ook wel Bedrijfskunde 
en agribusiness) doen. Van een vakantiebaan-
tje is het nog niet gekomen, maar hij wil wel 
graag bij een loonbedrijf aan de slag. Nou, dat 
mag in onze polder toch geen probleem zijn.
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Jeugdrubriek
jeugdredactie Lucas van de Weijer

Geslaagd, en nu?
Op 13 juni 2018 werden scho-
lieren van vmbo, havo, athe-
neum en gymnasium gebeld 
met de uitslag van hun eind-
examen. Ik was een van die 
leerlingen die dit schooljaar 
eindexamen heben gedaan en 
na 5 jaar heb ik de havo suc-
cesvol afgerond. Maar wat ga 
ik nu doen, na de havo, en hoe 
zit het met mijn stukjes voor 
het WWJ?
Als ik heel eerlijk ben vind ik 
het niet erg dat ik nu klaar ben 
met het Michael. Het is zeker 
een heel goede school en ik 
raad iedereen, die erheen zou 
kunnen aan, om het ook te 
doen. Maar als ik van beken-
den hoor dat ze nu gewoon 
nog les hebben en toetsweken 
enzovoort, dan ben ik heel blij 
dat ik dat allemaal niet meer 
hoef te doen. Wat ik waar-
schijnlijk wel ga missen van 
het Michael zijn de buiten-
schoolse activiteiten. Ik ga dit 
voornamelijk missen omdat 
ik zelf nogal hoog in de orga-
nisatie zit. Maar dit gezegd 
hebbende is het natuurlijk wel 
zo dat ze dit soort dingen op 
Aeres ook hebben, dus ik ga 
het wel merken.
Zoals ik al zei, ga ik na de havo 
door naar de Flevopolder. Ik 
ga naar Aeres Hogeschool in 
Dronten, de opleiding Agro-
techniek en management (of 
Bedrijfskunde en agribusiness, 
verschillende namen voor de-
zelfde opleiding). Dit is een 
bedrijfskundige opleiding, ge-
richt op de agrarische sector. 
Heel veel meer weet ik eerlijk 
gezegd ook niet van de oplei-
ding af. Wat ik wel weet is dat 
ik in Dronten ga wonen.
Nu ben je misschien benieuwd 
wat ik ga doen met betrekking 
tot het Wijdewormer Jour-
naal. Ik ga stoppen als jeugd-
redacteur van het WWJ. Hoe 
deze rubriek verder gaat is nog 
niet helemaal zeker, maar er 

maand weer. Zoals ik al eerder 
heb gezegd stop ik zeker niet 
met schrijven en kunnen jullie, 
de lezers, blijven genieten van 
mijn stukjes (dat hoop ik ten-
minste).
Als laatste wil ik iedereen die 
dit jaar geslaagd is van harte 
feliciteren en veel succes wen-
sen met zijn of haar volgende 
stap, wat dat dan ook mag 
zijn.

gaat alles aan gedaan worden 
om het over te dragen. Maar 
dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat ik ga stoppen met schrij-
ven. Ik vind het namelijk heel 
leuk om verhalen te vertel-
len, of dat nou is via een stop 

dat ik doorga als columnist, ga 
ik het interviewen en de titel 
jeugdredacteur toch missen. 
Ik heb er altijd zoveel leuke re-
acties op gehad en ik vind het 
leuk dat mensen mijn stukjes 
met zoveel plezier lezen, elke 

motion video of via het WWJ. 
Daarom heb ik, in overleg met 
Siem, besloten om als colum-
nist door te gaan voor het 
WWJ. Dat gezegd hebbende, 
is dit wel het laatste nummer 
waar ik als jeugdredacteur in 
sta, aangezien dit het laatste 
nummer is voor de zomerstop 
en ik dit wel een goed mo-
ment vind om te stoppen als 
jeugdredacteur.
Toen het me te binnen schoot 
dat dit mijn laatste stukje 
is dat ik heb geschreven als 
jeugdredacteur van het WWJ, 
ging ik toch even in mijn map 
kijken op mijn computer hoe-
lang ik dit eigenlijk al doe. En 
tot mijn verbazing is dat al vier 
en een half jaar (wow). Ik heb 
in november van het jaar 2013 
voor het eerst iets geschreven 
voor het WWJ. Ik was toen 
nog net geen 13 jaar oud. Als 
ik zo door mijn oude stukjes 
heenkijk, moet ik zeggen dat 
mijn schrijfstijl wel een heel 
stuk is verbeterd. En ik vind 
het ook leuk om te zien dat ik 
er na vier en een half jaar nog 
steeds plezier uit haal. Ik heb 
echt genoten van mijn tijd als 
jeugdredacteur. En ondanks 
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Voor een heerlijke 
ontspanningsmassage.
Ook gespecialiseerd in 
babymassage en voetreflex bij 
behandeling van klachten.
Wordt vergoed!!!!

Kom het gerust eens proberen
als cadeautje aan jezelf of voor 
een ander!

Massagepraktijk  AdaCadabra

Ringdijk 24 
1456 AJ Wijdewormer

Ada Hanemaaijer
06 47177587   
www.adacadabra.nl

Ellen’s knipschuur
De kapper bij u in de buurt.

De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00
donderdag 9:00 - 21:00

zaterdag 9:00 - 12:00

Behandeling op afspraak

Ellen’s knipschuur  Hallerweg 74  1456 AX Neck 0299 470190

SANDERS
GAS SANITAIR
VERWARMING

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

DESKUNDIG ADVIES

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN
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SANITAIR SPECIAALZAAK Speciaalzaak in:

gas, sanitair,

verwarming,

mengkranen,

radiatoren,

keukenkranen,

klemfittingen,

klokthermostaten
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Een bekende
 dienst,

in een 
eigenw

ijs 

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VAN NU

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

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

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

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

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

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

Marike van der Kooij blaast stevig partijtje mee

Marike (Hallerweg) is het eni-
ge lid uit Neck van het fanfare-
orkest Kunst Na Arbeid te Pur-
merend (opgericht in 1927). 
Ze bespeelt afwisselend de 
alt- en de tenorsaxofoon.
“Op de basisschool kreeg ik 
hele leuke lessen AMV (Al-
gemene muzikale vorming) 
en leerde ik ook noten lezen. 
De blokfluit was toen het in-
strument waarop in de klas 
geoefend werd; later is dat 
de dwarsfluit geworden”, ver-
telt Marike me. Daarna volg-
de wat betreft haar muzikale 
ontwikkeling een soort stil-
stand van zo’n 20 jaar. “Op de 
middelbare school en later bij 
vervolgstudies liggen je inte-
resses meestal ergens anders. 
Pas rond mijn 31e pakte ik de 
draad weer op met mijn voor-
keur voor de saxofoon”.
Overigens is dit instrument de 
uitvinding van de Belgische in-
strumentenbouwer Adolphe 
Sax (1814-1894), die er patent 
op kreeg en een standbeeld 
in zijn geboorteplaats Dinant. 
Leuk dat je naam voor eeu-
wig verbonden blijft met zo’n 
mooi en veelzijdig instrument.
“De dwarsfluit en de saxofoon 
lijken heel veel op elkaar wat 
speeltechniek. De kleppen 
zitten praktisch op dezelfde 
plaats. Het overschakelen ging 
dan ook heel gemakkelijk”. 
Marike heeft de twee saxo-
foons in bruikleen en moet 
zelf met enige regelmaat het 
riet en het mondstuk op eigen 
kosten vervangen. Verder is 
de contributie van het orkest 
heel betaalbaar (€ 170,- per 
jaar). Kunst Na Arbeid (KNA) 

telt zo’n 40 muzikanten die 
koperen blaasinstrumenten 
bespelen, zoals cornet, bu-
gel, trompet, bariton, hoorn, 
trombone, bas en saxofoon, 
aangevuld met slagwerk. De 
leeftijd van de musici loopt 
uiteen van 12 tot 85 jaar jong. 
Onderdeel van de fanfare is 
het orkest Kleinkunst, waar-
in leden met nog wat minder 
ervaring oefenen en optreden 
met elkaar.
Zo’n 6 jaar alweer is Remco de 
Jager, woonachtig in Lands-
meer, de vaste dirigent. Heel 
bijzonder vind ik het om van 
Marike te horen dat hij trom-
bone speelt in het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, een 
orkest van wereldfaam dat 
dit jaar zijn 100-jarig bestaan 
viert.
Muziekvereniging KNA heeft 
een veelzijdig repertoire van 
modern tot klassiek. Tijdens 
de jaarlijkse algemene le-
denvergadering is er altijd in-
spraak over het repertoire dat 
ze de komende tijd gaan oe-
fenen en uitvoeren. Er wordt 
op maandagavond in P3 te 
Purmerend gerepeteerd van 
20.00 uur tot ongeveer 22.30 
uur. Thuis moet natuurlijk ook 
geoefend worden, maar dan 
kijkt Marike heel verstandig 
eerst even of de buren niet 
thuis zijn, omdat de sax zo 
duidelijk zijn geluid wil laten 
klinken.
KNA doet actief aan ledenwer-
ving want elke sectie, vooral 
hoorn, bugel en tenorsaxo-
foon kan versterking gebrui-
ken. Het kunnen lezen van 
muzieknoten is geen absolu-

te voorwaarde en bovendien 
wordt er bijvoorbeeld muziek-
les gegeven door leden van 
het orkest.
Op vrijdagavond 20 juli a.s. 
is er een concert op de Kaas-
markt, op 10 november een 
klassiek concert in Turnhout 
en op 22 december een uit-
voering van de Top 2000 in 
Middenbeemster.

Marike bladert nog wat in haar 
agenda en komt al in 2019: op 
6 april een uitvoering in de 
Purmaryn met als titel ‘Musi-
cal meets opera’ en op 23 juni 
in het dorpshuis te Neck.
Heel leuk vind ik het om nog 
te vertellen dat een deel van 
KNA voor de muziek zorgt tij-
dens de Sinterklaasviering op 
onze OBS alhier.
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KNA gaf Vaderdag een muzikaal tintje

Zondag 17 juni gaf muziekver-
eniging KNA een zeer gevari-
eerd concert in ons dorpshuis. 
Dat dit van oorsprong fanfa-
reorkest tot veel in staat is, is 
regelmatig te horen. Zij treden 
op in theaters, waaronder de 
Purmaryn. Ook geven zij heel 
gezellige zomeravondconcer-
ten op de Kaasmarkt, op het 
bordes van de Nicolaaskerk. 
Op vrijdagdagavond 20 juli 
aanstaande is de eerstvolgen-
de. Vanaf het terras van Het 
Hoedje van de Koningin zit 
je daar dan eerste rang. KNA 
bestaat dit jaar 90 jaar en dat 
leek de vereniging een goede 
reden voor een aantal extra 
concerten, waarvan dus ook 

een in ons dorpshuis. 
Het concert heette ‘Fanfare 
Hits’ en Gerben Breed vertel-
de hoe dat tot stand gekomen 
was. Fanfare, gecombineerd 
met allerlei soorten muziek 
van swingend Zuid-Ameri-
kaans tot Ierse volksdans. Di-
rigent Remco de Jager opende 
het concert dan ook met de 
door en door bekende mars 
van onder andere de Ame-
rikaanse marine, nl. Semper 
Fidelis. Na deze mars volgden 
nummers als New Baroque 
Suite, het thema van de film 
Schindler’s List en Virginia, 
over slaven, onderdrukking en 
de hoop op een beter leven. 
Vervolgens nam Remco de 

Jager het stokje over om met 
het Kleinkunst Orkest te ver-
volgen. 
Het Kleinkunst Orkest bestaat 
uit muzikanten die nog niet 
veel ervaring hebben. Het 
zijn mensen van verschillen-
de leeftijden maar ze hebben 
één ding gemeen: de liefheb-
berij, het bespelen van een in-
strument. Ze hadden er hard 
voor geoefend en niet voor 
niets: hun vertolking van de 
flimmuziek van The Pirates 
of the Caribbean was heerlijk 
om te horen. Daarna brach-
ten zij een ode aan de vader. 
Het was immers Vaderdag en 
daarbij paste het nummer 
van Phil Collins: You’ll be in 

my heart. Na de pauze werd 
de sfeer er meteen weer in-
gebracht met het, op de Ierse 
volksmuziek gebaseerde, Lord 
Tullamore van Carl Wittrock. 
Na Ierse volksdansmuziek is 
het een klein sprongetje naar 
de musical On your feet! over 
Gloria Estefan. Na een medley 
uit deze musical vervolgde het 
orkest met Boogy Express. En 
met I will follow him uit de 
film Sister Act, waarbij het 
Kleinkunst Orkest zich bij het 
fanfareorkest voegde, werd 
dit zondagmiddagconcert op 
swingende wijze afgesloten.

Breicafé haakt in op zomer

Bij breien denken we al snel aan iets warms 
voor de winter, maar bij haken zijn er veel mo-
gelijkheden om iets luchtigs voor de zomer 
te maken. In Sandra Special voor haaktrends 
staan leuke modellen voor de zomer. Topjes, 

truitjes en stola’s van gehaakt 
katoen zijn erg populair. Ook 
de kleuren voor het nieuwe 
seizoen spelen een belangrijke 
rol. Een leuk effect krijg je als 
je verschillende tinten van een 
kleur combineert, dan wordt 
het een stijlvol kledingstuk.
Met haken zijn ook gemak-
kelijk allerlei effecten te be-
reiken, zoals bloemmotieven, 
blokjes en lijnpatronen. Ge-
woon een keer proberen!
Het volgende breicafé is op 
woensdag 19 september bij 
Martha Meester, Noorderweg 
88 A.

Anneke den Hollander

De Rokers van Neck
Ze gaan weer roken. Op zaterdag 4 augustus 
worden de rookvaten weer tevoorschijn ge-
haald. De Rokers van Neck gaan aan de slag 
om de verschillende vissoorten op de van hun 
bekende wijze te bereiden. Heerlijk goudbruin 
gerookt.
De prijzen:
Gerookte paling (pond)  €  19,-
Gerookte zalm, halve zijde 500 gr  €  19,-
Gerookte zalmmoot 100 gr  €  3,80
Gerookte makreel per stuk  €  3,50
Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 1 augus-
tus via bestellen@rokersvanneck.nl of 06-1544 
9772. Bestellingen kunnen tussen 16.00 en 
17.00 uur worden opgehaald in het dorpshuis. 
Betaling uitsluitend contant. De rokers hebben 
geen pinapparaat.
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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
Wo 11-7 Koffierondje 09.00 Vergaderzaal
Za 21-7 Besloten feest 20.00 Foyer
Za 28-7 Besloten feest 20.00 Foyer
Zo 29-7 Besloten feest 14.00 Foyer
Za 4-8 Rokers van Neck 16.00 Foyer
Wo 8-8 Koffierondje 09.00 Vergaderzaal
Vr 24-8 Opbouwen feestweek Alle zalen
Za 25-8 Opbouwen feestweek Alle zalen
Za 28-8 Feestweek tot en met zo 2-9

Het team van het Dorpshuis Wijdewormer wenst iedereen 
een prettige vakantie en op naar een schitterende feestweek!

Woensdag 5-9-2018 tot en met zaterdag 8-9-2018 hebben we 
het EK witvis vissen binnengehaald, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van het Dorpshuis .
Wij zijn vanaf maandag 10 september weer open voor ieder-
een.
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Journaal
Niet veel kranten worden zo 
intensief bekeken als het WWJ. 
Het is een blad voor het hele 
gezin, van jong tot oud. Straks 
komen daar weer 63 gezinnen 
bij als de nieuwbouw start in 
Neck-Zuid en dat levert nieu-
we kansen. Allemaal gezinnen 
die een nieuwe start maken 
in onze polder en dat is altijd 
interessant. Ook interessant 
is de komende editie van 1 

september met weer een uit-
gebreide verslaglegging van 
de nazomerfeesten. En als er 
iets is dat aandacht krijgt, dan 
is het dat wel. Daar wil je wel 
in staan met je advertentie. 
Stuur eens een mailtje naar 
advertenties@wijdewormer-
journaal.nl om te informeren 
naar kosten en mogelijkhe-
den.
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poel makelaardij

Wouters bv
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3a
1461 DW  Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Bouw- en aannemingsbedrijf

Oosteinde 19
1647 AA  Berkhout

Tel.    0299 551120
Fax:  0299 551005
Mob: 06 23669845

Ruud John

Ook bij u in de buurt!
Zaandam, Purmerend, Volendam en Hoorn 

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

DE HEER
Elektrotechniek

Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra

fax 0299 463343
tel. 0299 461980 / 06 53883296
info@deheer-elektrotechniek.nl


