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Nazomerfeesten 2018

Feestweek 2018; we keken terug met de 
voorzitter O.C (Benno Laan)

De voorzitter van het Oranje Comité kijkt met 
een tevreden gevoel terug op de feestweek. 
Het was een perfecte week en het weer was 
bijzonder goed te noemen. De stemming zat er 
goed in. Benno roemde alle vrijwilligers voor 
hun inzet, met name Ger van der Hoek die de 
gehele week paraat was voor hulp en onder-
steuning. 
De opzet van de kermisattracties was top, de 
muzikale omlijsting was goed en de deelne-
ming aan diverse activiteiten was top. Don-
derdagavond een geweldige Playbackshow 
van alle buurtverenigingen; goede opkomst bij 
het vissen en matlopen; meer dan voldoende 
belangstelling bij de 50+ middag; een record-
aantal deelnemers bij het steenwerpen; een 
goede opkomst voor de sloot- en slobrace met 
630 deelnemers en een mooie en strijdlustige 
zeskamp ter afsluiting. 

Toch zijn deze onderdelen niet 
het hoogtepunt van de feest-
week van Benno, want dat 
is de kindermiddag, dit keer 
gehouden in het Dorpshuis. 
Als je ziet hoeveel kinderen 
er zijn en hoe zij deze middag 
beleven, is het alleen maar ge-
nieten. Met de omwonende 
bij het Dorpshuis zijn goede 
afspraken gemaakt en is er 
geregeld overleg over het pro-
gramma en tijdstip hiervan. 
Benno wil alle vrijwilligers en 
vooral niet vergeten de spon-
soren hartelijk bedanken voor 
hun inzet tijdens de Wijde-
wormer feesten.

Aan alles komt een eind

Mijn ogen worden slechter. Dat proces gaat 
langzaam, maar het gaat ook door. Belangrijk 
gevolg daarvan is, naast een heleboel onge-
makken, dat het lezen steeds moeizamer gaat. 
En juist lezen is voor het werk dat ik doe erg 
belangrijk. Dagelijks komen persberichten bin-
nen, maar ook allerlei mailtjes en berichten 
van bewoners. Vrijwel alle communicatie ver-
loopt via mailberichten en dat betekent dus 
veel leeswerk. Maar niet alleen het lezen, ook 
het typen wordt lastiger. Al met al staat wel 
vast dat er een moment komt waarop ik niet 
meer verder kan en er dus mee moet stoppen.
Ruim zes jaar geleden liep Cees van Dalsem zijn 
laatste vierdaagse van Nijmegen. In zijn laatste 
maanden vroeg hij mij steeds vaker met hem 
mee te gaan zoals bij de opnamen voor de do-
cumentaire Monumenten Spreken. Lichamelijk 
ging hij snel achteruit maar in zijn hoofd was hij 
tot op het laatst bezig met zijn krant, het Wij-
de Wormer Journaal. Hij zag zijn einde nader-
bij komen maar sprak daar heel nuchter over. 
Meer zorgen maakte hij zich over het voortbe-
staan van zijn krant. Hij heeft mij eigenlijk niet 
eens gevraagd of ik dat wilde doen. Alsof dat 
vanzelfsprekend was begon hij me gewoon uit 
te leggen hoe hij dat deed en dat het eigenlijk 
heel simpel was. Enkele dagen voor zijn overlij-
den gaf hij me een lijstje met alle te verwachten 
items voor de komende maand. Voor mij werd 
het een sprong in volledig duister die mede 
dank zij de steun van Mark van de Weijer een 
zachte landing kreeg. Met zijn 12 jaar ervaring 
als opmaker voor Cees was hij mijn klankbord.
De afgelopen zes jaar is er veel veranderd. Al 
snel kwam Hans van der Slikke in ons team. Hij 
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Vaste rubrieken

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

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

Milieustraten

Volgende WWJ
zaterdag 3 novemberl
Kopij uiterlijk op:
woensdag 24 ktober
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 16 oktober
Plastic: 
dinsdag 2 en 30 oktober
Groen: 
dinsdag 9 en 23 oktober
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
24 november 

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
2 oktober
30 oktober

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
19 oktober

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 15 oktober
Jaarvergadering op woens-
dag 21 november

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

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539

Overzicht AED’s

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

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

Hier hangt een AED:

Overzicht Buurtpreventie WhatsApp groepen

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

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

Volg ons op 
Facebook:
Wijde Wormer 
Journaal

Redactie:
Siem van den Brom
Arie Bierhaalder 
Dick Hartog
Gert Oskam
Hans van Weely
Jill Geenen 
Lucas van de Weijer 
Mark van de Weijer
Peter Nellen

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

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

Voorzitter: 
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

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

Druk en realisatie: 
Le Detail Uitgevers, 
Zaandam
Auteursrechten voorbehouden

had via de Rotary connecties 
met Barbara Slooten en via 
haar bedrijf ‘Le Detail’ konden 
we meeliften met haar gro-
te kwantumkorting bij haar 
drukker. Dat bespaarde al flink 
op onze drukkosten. Maar we 
wilden meer. Wat zou het niet 
mooi zijn als we het WWJ in 
full color konden uitgeven. En 
wat zou Cees daar van gevon-
den hebben? In september 
2013 kwamen we uit in kleur 
met het feestweeknummer 
van 44 pagina’s. De reacties 
van de lezers waren heel po-
sitief .
Het redactieteam groeide na 
een oproep in het WWJ.  Irma, 
René, Arie, Gert en Jill kwa-
men ons helpen. Hans van 
Weely werkte toen al mee.
Iedereen ging aan de slag met 
een eigen stukje van de polder 

en Arie met de sport. Niet lang 
daarna kwam ook Peter ons 
team versterken. Hij richtte 
zich op de opmaak als stand-
in en hulp van Mark.  Het 
bleek een enthousiast team 
dat in de afgelopen paar jaar 
het WWJ met een flink aantal 
mooie en interessante artike-
len heeft verrijkt.
En dan onze 21 bezorgers. Ook 
bij deze vrijwilligers was er al-
tijd veel enthousiasme. Nel 
Ubbels maakt dat maandelijk-
se rondje al ruim 23 jaar met 
veel plezier, juist vanwege de 
vele leuke reacties onderweg. 
En als er onverhoopt een be-
zorger moest afhaken waren 
er altijd meerdere gegadigden 
om die plaats over te nemen. 
Een mooi voorbeeld is Siem 
Hooijberg. Hij verhuisde van 
de Kanaaldijk naar Purmerend 

maar bleef toch zijn wijkje lo-
pen. “Elke maand nog even 
goeiedag zgggen tegen m’n 
oude buurtjes”
Het is dan ook met trots en 
veel plezier dat ik terugkijk op 
deze zes jaar en ik weet zeker 
dat het hele redactieteam dat 
ook doet.
Ik ben nu voor de 2e keer met 
pensioen gestuurd, zij het nu 
wat nadrukkelijker dan de eer-
ste keer. Ik zal er niet minder 
van genieten. Rest mij mijn 
team te bedanken voor de 
prettige en inspirerede sa-
menwerking en onze lezers 
voor hun belangstelling en 
leuke en soms ook minder 
leuke maar leerzame reacties. 
Maar ook alle andere vrijwilli-
gers zonder wie het WWJ niet 
zou hebben bestaan.

Siem

Aan alles komt een eind
Vervolg voorpagina

SAM’s kleding inzamelingsactie eerder dan vorig jaar

De jaarlijkse actie van SAM’s is op zaterdag 13 
oktober. Het komt daarmee een paar weken 
eerder dan we gewend zijn, maar het gaat wel 
weer om een belangrijk doel. Samen met Men-
sen In Nood en Cordaid wordt een onderwij-
sproject gestart in de Centraal Afrikaanse Re-
publiek voor de kinderen tot 14 jaar. Het gaat 
daarbij veelal om kinderen die hebben geleden 
onder het geweld in hun omgeving. 
Goed onderwijs is van groot belang voor deze 
kinderen die daarmee een kans krijgen op een 
toekomst. Met uw kleding steunt u Cordaid bij 
het opzetten van goede scholen met goed on-
derwijsmateriaal. Daarnaast wordt hulp gebo-
den aan de dorpen van deze scholen en aan het 
onderwijzend personeel ervan.
Wat kunt u allemaal kwijt: gebruikte kleding, 
schoenen (samengebonden), huishoudtextiel 
zoals lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, 
dekbedovertrekken en handdoeken. 

In gesloten vuilniszakken kunt u dit inleveren 
op zaterdag 13 oktober, van 9:30 tot 12:30 uur 
op het Wijdewormerplein voor het dorpshuis.
De schoolkinderen in de Centraal Afrikaanse 
Republiek zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Onze pet tot aan 
de rand gevuld

Onze penningmeester heeft zojuist de eind-
stand opgemaakt. Ons rondje met de pet heeft 
€ 2.090,- opgebracht en dat overstijgt onze ver-
wachting. Het Wijde Wormer Journaal is u erg 
dankbaar voor uw steun. En dat zien we niet 
alleen als een financiële bijdrage maar ook als 
een blijk van waardering. Het WWJ is van ons 
allemaal en dat blijkt hieruit. Dank jullie wel!
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eterij

Effe Anders
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)

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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:

80 20161936

Peperstraat 24, Purmerend
 0299-421706   |   www.pietdejongh.nl
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MB Elektro- & BeveiligingsTechniek

Elektrotechniek
Beveiligingstechniek
Datanetwerken
Intercomsystemen

Wildschutweg 33  1456 AD  Wijdewormer
Tel: 0299-473620  Mob: 0643090370

Mail: mark@mb-elektro.nl
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Niets wordt aan het toeval overgelaten

Aan het einde van de Neckerstraat (bij Mario) 
vonden op 6 en 7 september werkzaamheden 
plaats. Er lopen daar 2 hoofdkabels waarvan er 
in één een breuk zat. Geen drama, het kan ook 
met 1 kabel, de andere is voor calamiteiten. 
Er moest in de stoep een gat worden gegra-
ven, maar veiligheid is belangrijk. Zowel voor 
de passerende verkeersdeelnemers als voor de 
mensen die daar aan het werk zijn. Dus er wer-
den wat borden neergezet. 
Eerst een bord dat gedeeltelijk verscholen in 
de wilgenboom hing, wat ons vertelde dat we 
onze weg nu naar links moeten vervolgen en 
niet meer in mochten halen. Daarna een bord 
dat vertelt, dat we nu op de fietsstraat waar je 
normaal 30 kilometer mag, nu maar 30 kilome-
ter mogen met een bord dat uitlegt dat er werk 
in uitvoering is. Dan vlak bij de plek des onheils 

een bord met gevaar, maar daaronder de ge-
ruststellende mededeling dat er een verkeers-
regelaar is. Op het dranghek daarachter op de 
stoep een bord met verboden voor voetgan-
gers en een bord met een pijl dat voetgangers 
moeten oversteken. En om niets aan het toe-
val over te laten, nog een waarschuwingsbord 
voor gevaarlijke stoffen, verontreinigde grond 
en dat bezoekers zich moesten melden bij de 
‘deskundig leidinggevende projecten’. Er moest 
tenslotte toch een meter of 5 kabel worden 
vernieuwd. 
We waren toch wel onder de indruk van wat 
daar, naast al die borden, allemaal bij komt kij-
ken. Naast de 2 verkeersregelaars zagen we 2 
medewerkers die in het gegraven gat stonden 
te werken en om het hekwerk nog 5 mensen 
die ook een taak hadden. Waarschijnlijk was 

een daarvan de deskundig lei-
dinggevende projecten. 
Het lukte niet om de klus in 
een dag te doen, maar het luk-
te toch om het gat na 2 dagen 
redelijk dicht te maken voor 
het weekend. Waarschijnlijk 
om te kijken of alles wel goed 
bleef, werden de borden nog 
niet weggehaald. Maar de ver-
keersregelaars zagen we niet 
meer ondanks dat hun aanwe-
zigheid nog wel werd vermeld. 
Op het journaal van 12 sep-
tember hoorden we dat de 
prijs van de elektra wordt 
verhoogd. Nou, dat begrijpen 
wij ook wel. Op 13 september 
was alles waarschijnlijk onder 
controle en werden de borden 
weggehaald en moesten we 
weer gewoon voor de parkeer-
vakken naar links en moesten 
we weer gewoon 30 kilometer 
rijden. Maar trouwens, wie wil 
er nu harder dan 30 kilometer 
rijden door de Neckerstraat? 
Niet verantwoord toch?

René Provoost

Toch een lastige klus
Konden de bewoners van de 
Neckerstraat hun straat nog 
wel uit, moeten ze hun auto 
ergens anders neerzetten, of 
tegen het verkeer inrijden? 
Ook niemand had een brief 
gehad. 
We gingen maar eens bellen 
met de gemeente. Die wisten 
ook van niets en verwezen 
ons naar het hoogheemraad-
schap. Ook die wisten van 
niets en verwezen ons naar 
de gemeente. Ja dat hebben 
we al gedaan. U hoort nog van 
ons. 
Later op de dag werden we 
teruggebeld door Theo Witte-
man (ja, deze keer wel Theo) 
maar ook hij wist van niks en 
verwees ons naar de heer 
Brouwer van de gemeente 
Wormerland, die weet alles. 
Na een paar uur kregen we 
van hem te horen dat hij de 
dader gevonden had. Het was 
Liander. Volgens de heer Brou-

Ondanks dat de borden waren weggehaald was 
de klus op de Neckerstraat nog niet afgelopen. 
We zagen op 13 september weer een nieuw 
bord: Neckerstraat afgesloten op 16 en 17 sep-
tember. Maar ook op de Munnickdijk en op 
Neck stonden borden. Wat ging er gebeuren? 

wer konden we nog wel de Neckerstraat uit al-
leen de 17e niet meer door Neck. 
Maandag begrepen we van de medewerkers 
dat de eerste poging van de reparatie aan de 
kabel niet was gelukt. Aan het eind van de 2e 
dag moest er nog een mof (verbinding) wor-
den gemonteerd en dat nam 3 uur in beslag. 
Dus, het gat dicht en nu dus weer open. Maar 
er moest meer kabel worden vervangen. Onge-
veer 10 meter in de Neckerstraat en 20 meter 
in Neck. 
Op de Neckerstraat moest je tegen de normale 
rijrichting in en op de 17e mocht je niet meer 
door Neck, omdat daar een stuk straat open 
moest. Eind van de dag op maandag de 17e 
was op wat straatwerk na de klus geklaard. De 
vraag bleef, waarom de bewoners geen brief 
hadden gehad en iedereen zelf maar uit moest 
vinden hoe je moest rijden. Dus een mail naar 
Liander met een aantal vragen. Er staat dat je 
dan binnen 3 dagen bericht terugkrijgt. Wij zit-
ten nu met een schuldgevoel, dat we toch wel 
heel moeilijke vragen hebben gesteld, want we 
hadden na 7 dagen nog geen bericht. Gelukkig 
wel stroom.

René Provoost
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Wijdewormernaren succesvol tijdens 
Marktstadrun 2018.

Zondag 9 september werd de 
Marktstadrun georganiseerd 
in Purmerend. Er waren 2500 
deelnemers waaronder enkele 
uit Wijdewormer.

Op de afstand 2 Engelse Mij-
len bij de jongens 14-16 jaar 
werd Mike de Dood keurig 2e 
in een tijd van 9:53 minuten, 
13 seconde achter de winnaar.
Bij de Teunisse Makelaars run 
over een afstand van 4 Engelse 
Mijlen deden 2 inwoners mee 
uit Wijdewormer mee. Sonja 
Otsen in een tijd van 40:02 mi-
nuten en Rob van der Hoek in 
een tijd van 40:17 minuten.
Bij de ABN-AMRO Bank run 
over 8 Engelse Mijlen werd 
Bianca Balvert eerste in een 
tijd van 55:01 minuten. Rena-
te Hellingman liep over deze 
afstand 1:15:38 uur en Falco 
van den Hoogen 1:02:28 uur. 
Nodig had
Allemaal gefeliciteerd met het 
behaalde resultaat.

Tom Roeleveld ook Nederlands 
Kampioen prut marathon

In de vorige editie van het 
WWJ stond Bianca Balvert 
als Nederlands kampioen. 

Nova Boules uit Wormer clubkampioen van Wormerland

Op zondag 9 september troffen voor het 5e 
jaar op rij de vier jeu de boules-verenigingen 
elkaar. De strijd om de beste Wormerlandse jeu 
de boules-vereniging kon los barsten. 
Onder heerlijke weersomstandigheden streden 
Odiz Frogs (Kalverhoek), Knolboules (Oostknol-
lendam), Nova Boules (Wormer) en gastheer 
Butje 13 (Neck/Wijdewormer) om de wissel-
trofee, behorend bij het clubkampioenschap 
van Wormerland. Elke vereniging was met 5 
doubletten (2 personen) vertegenwoordigd, 
zodat 40 spelers tegelijkertijd de banen be-
speelden. Het was op het complex aan de Pie-
ter Slootenweg in Wijdewormer dan ook een 
gezellige boel. 

Na de ontvangst en het wel-
komstwoord door voorzitter 
Toon van Diepen werd de gang 
van zaken door wedstrijdlei-
der Mart Roozendaal piekfijn 
uit de doeken gedaan. Twee 
rondes boulen, een pauze en 
dan de derde en laatste ronde 
spelen.
Aangezien de vier verenigin-
gen in sterkte elkaar niet veel 
ontlopen, was de spanning 
na twee rondes al merkbaar. 
Het aantal gewonnen partijen 
per vereniging zou bepalend 
zijn voor de einduitslag. Ie-
dereen kon in de derde ron-
de nog winnaar worden, dus 
men speelde redelijk fanatiek, 
maar uiterst sportief weer 
verder. Ondertussen zorgde 
de barcommissie van Butje 
13 o.l.v. Ben Rijmers met zijn 
dochters, alsmede Ria Gans en 
Klaas Soederhuizen voor heer-
lijke hapjes tussendoor. 
Rond twee uur waren de kaar-
ten geschud. De Nova Boules 
uit Wormer had één winstpar-

tij meer dan gastheer Butje 13. De derde plaats 
was voor de Knolboules en nipt als vierde ein-
digde Odiz Frogs, welke vereniging al enige 
keren de wisseltrofee had gewonnen. Captain 
Henk Stam van Nova Boules nam apetrots de 
wisselbeker in ontvangst en bedankte de or-
ganiserende Butje 13 voor de goede leiding en 
gezelligheid van dit toernooi. Alle deelnemers 
kregen tot slot nog een flesje prosecco mee 
naar huis, al zal dat aandenken wel snel de dor-
stige kelen bereiken.
Volgens afspraak organiseren volgend jaar de 
Odiz Frogs het toernooi en reken maar, dat zij 
revanche willen nemen.  

Leo van Berkel

Terecht merkt Tom op dat hij 
dezelfde dag en locatie ook 
Nederlands kampioen is ge-
worden bij de heren vetera-
nen. Tom wist namelijk de 
titelverdediger Ronald Mole-
naar, die acht keer Nederlands 
kampioen werd, ruimschoots 
te verslaan met 1:30 min. Ove-
rigens vertelde Tom ook nog 
dat hij niet alleen Nederlands 
kampioen is geworden, maar 
ook als winnaar te voorschijn 
is gekomen in Kudelstaart, 
Westzaan, Onderdijk en Krom-
meniedijk (waar Paul Stuyt 
derde werd) en zoals bekend 
acht keer winnaar werd van 
de Sloot- en Slobrace in Neck. 
Tom alsnog van harte gefelici-
teerd namens het Wijdewor-
mer Journaal.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Herfstachtige Dam tot Damloop 2018

In het weekend van 22 en 23 
september organiseerde Le 
Champion de Dam tot Dam-
loop. Zaterdagnacht waren er 
14.000 aanmeldingen voor de 

Damloop By Night, waaronder 
veel lopers uit Wijdewormer.

Uitslagen:
Damloop By Night 
5 Engelse mijl 
Wedstrijd:
7e Mike de Dood 29:05 
Businessloop:
Frank Bijvoet 42:38
Yuri Hellingman 43:23 
Sem Tjeertes 42:08
Jay Hellingman 41:29
Nadja de Vries 47:26
Michel Tjeertes 49:12
Chantal Kruiver 54:10
Lynde de Vries 54:10
Zondag 23 september werd de 
Mini Dam tot Damloop gehou-
den in Zaandam onder redelij-
ke weersomstandigheden. 

Uitslagen:
Mini Dam tot Damloop Zaan-
dam 
2,2 km 10 jr.
Glenn Smit 12:25
1,2 km tot 8 jaar 
Vince Smit 6:44
600 m. 4-5 jarigen
Lotte Schot 4:44
‘s Middags gingen de Busi-
ness-loop en de Recreatieloop 

van start onder erbarmelijke 
weersomstandigheden. De re-
gen kwam met bakken uit de 
hemel en het geluk was dat er 
geen wind was. De publieke 

belangstelling viel daardoor 
tegen maar desondanks ben 
ik met een tevreden gevoel 
gefinisht. 

De uitslagen:
10 Engelse Mijl 
Recreatieloop:
Tom Roeleveld 1:04:13
Remco Verstegen 1:18:44
Mandy de Graaf 1:30:13
Kevin de Graaf 1:30:36
Arie Bierhaalder 1:27:06
Petra Konijn 1:27:38
Peter de Vries 1.32.00
10 Engelse Mijl 
Recreatieloop:
Bianca Balvert 1:10:18
Bart Ettema 1:19:48
Jeroen Konijn 1:22:30

Zaterdag 22 september werd 
de Dam tot Dam wandeltocht 
gehouden. Aan dit onderdeel 
deden de volgende inwoners 
van onze polder mee: Petro en 
Deliana Knook, Bryan, Yvon-
ne, Ronald, Ati en Barbara van 
Diepen, Remco Verstegen, Co-
rina en Anita Wijhenke en Adri 
van Diepen hebben de 20 km 
gelopen.

Europese Viskampioenschappen in Wijdewormer

De afdeling sportvissen van de Haaglandse Po-
litie Sportvereniging organiseerde het 31ste  
Europese Viskampioenschap in Wijdewormer.
Van 2 tot en met 8 september hadden de 120 
teams die zich hadden ingeschreven, hun stek-
kie gevonden lang het Noord-Hollandskanaal. 
Langs de hele westoever tussen de Neckermo-

len en Spijkerboor stonden de 
hengelaars uit verschillende 
landen te wachten tot men 
‘beet’ had.
In zijn voorwoord schrijft 
Wim Klerks (organisator van 
het evenement) dat je ergens 
moet beginnen voor een vis-
wedstrijd. Je zoekt een par-
cours met zoveel mogelijk 
gelijke omstandigheden. De 
vangsten spelen namelijk ook 
heel duidelijk mee. Zijn keus 
was, in zijn gedachte, al lang 
geleden op het Noord-Hol-
landskanaal gevallen. Veel 
vis, mooie omgeving, heer-
lijk rustig en de Neckermolen 
maakt het typisch Hollands. 

Een centraal punt is ook altijd belangrijk omdat 
er gedurende het evenement een aantal geza-
menlijke activiteiten plaats vinden. Hiervoor 
is gekozen voor het Dorpshuis Wijdewormer 
in Wijdewormer. Dat is ‘om de hoek’ van het 
parcours. Het Dorpshuis Wijdewormer heeft 
het Welkomstdiner in Buffetvorm op 5 en 6 
september verzorgd. Op zaterdag 8 september 
werd het visfestijn afgesloten met de prijsuit-
reiking en aansluitend een All-in diner dat ver-
volgd werd met een feestavond, eveneens in 
het dorpshuis. 
Bij deze wedstrijd was het boven water gehaal-
de gewicht aan vis van belang. Het Engelse Na-
tionale team haalde 23.335 gram vis op de kant 
en leverde hun een eerste plaats op. De 19.290 
gram vis van het nationale Ierse team bracht 
ze op de tweede plaats. Als derde eindigde een 
gemengd team van België en Ierland.
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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!

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

 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”. www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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De organisatie
Wat was het weer een ontzet-
tend gezellig festijn. Natuur-
lijk: het weer werkte voortref-
felijk mee. Maar het gaat ook 
om het sfeertje en dat wordt 
mede door de mensen zelf 
bepaald. De nazomerfeesten 
zijn in de loop der jaren uitge-
groeid tot een bijna professio-
neel opgezette feestweek. Dat 
hebben we natuurlijk te dan-
ken aan een enthousiast Oran-
je Comité en daaromheen nog 
een aantal, even enthousiaste, 
vrijwilligers. Zonder deze men-
sen is een dergelijk spektakel 
ondenkbaar. Ze deden het 
met zichtbaar plezier en dat 
straalt ook uit naar de deelne-
mers van de vele activiteiten. 
De Kermis
En ja, een kermis zonder bots-
auto’s is het toch niet. Dit jaar 
waren ze er gelukkig weer bij 
en was de kermis voor heel 
veel kinderen weer compleet: 
een echte kermis. Het gevolg 
was wel dat het geduld van 
sommige kinderen wel erg op 
de proef werd gesteld om de 
prijsuitreikingen af te wach-
ten. 
Een ballentent was er ook, 
maar dan anders. Een groep 
jongens had zijn zinnen gezet 
op een van de prijzen: een 
zonnebril. “Wij willen die snel-
le bril hebben, daarom spelen 
we door”. Verklaart Michel 
Smak. En warempel; toen we 

dan wel eens iemand tegen 
die bezig is met de zeepkist. 
Nog even alles nalopen, nog 
wat olie hier en daar en de 
kettingspanner bijstellen. Ja… 
en als er een band lek is dan 
moet die nu wel een keer ge-
repareerd worden. Want met 
slappe banden kom je er niet. 
Op de foto Anton Blank bezig 
met de zeepkist van Het Kla-
verblad.

Nazomerfeesten 2018

Impressie

hem even later tegenkwamen op het terras van 
het dorpshuis was hij volledig incognito achter 
zijn ‘snelle’ spiegelende bril.
Nog wat voorbereiding
Tussen de Wildschutweg en de Raadhuisstraat 
loopt dat smalle paadje waar nu ook eindelijk 
verlichting is aangebracht. Het is een veelvuldig 
gebruikte route vooral tijdens de feestweek. 
Aan het einde kom je dan bij de garageboxen. 
In de aanloop naar de zeskamp kom je daar 

De foto’s
Zoals elk jaar wordt een flink deel van de foto’s 
van de feestweek gemaakt door Dick Hartog. Al 
zijn foto’s zijn ook te zien op zijn website: 
dickhartog.nl
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Dinsdag 28 augustus

Een extra gratis voorronde voor de kinderen 
begon al om 19:15 met een gezellig gevulde 
zaal. Het is een spel dat volledig wordt bepaald 
door de volgorde waarin de cijfertjes uit de 
trommel rollen. Het geluk is dan met degene 
die de kaart heeft waarop dezelfde cijfertjes 
ook staan. Voor degene die het eerst de cijfer-
reeks heeft kunnen afstrepen is het Bingo! Die 
mag naar voren komen om zijn kaart te laten 
controleren. En als dat klopt, en hij heeft dus 

Woensdag 29 augustus

De weersvoorspellingen voor de spelletjes 
middag op woensdag 29 augustus waren bar 
en boos. 
Er was een reeks van buien in aantocht en die 
zouden die middag over ons land trekken. Het 
Oranje Comité nam daarom het zekere voor 
het onzekere en week uit naar de beschutting 
van het dorpshuis. Het hele spelletjescircuit 
werd dus uitgezet in de beide zalen. 
Net als vorige jaar konden de minitrekkers en 
skelters zich helemaal uitleven in de gymzaal 
terwijl de andere spelletjes zich voltrokken in 
de Dirk Visserzaal. 
Er was weer van alles te beleven voor de kinde-
ren. Van schieten met een kruisboog tot mag-
neetvissen. Ook konden de toeschouwers een 
blik werpen op het blikwerpen, dat met zicht-
bare toewijding werd uitgevoerd. Er is geen 
groter genoegen dan zo’n keurig opgestapeld 
stel bikken in één klap van tafel te gooien. 
Ook in de gymzaal werden mooie prestaties 
neergezet met de minitrekkers. Daar moest 
een pallet met een accu worden opgepakt en 
tussen pionnen worden gemanoeuvreerd.  Op 
de andere baan reden de kinderen met de skel-
ter over een parkoers met een wip en een lastig 
bochtje halverwege. Daar werd het zo moge-
lijk nog moeilijker gemaakt doordat  daar een 
spekkie werd uitgedeeld. Dat noopte de skel-
terbestuurder om een belangrijke keuze ma-
ken. Hoe gaat hij verder: spekkie in de hand of 

Kien, kan de prijs in ontvangst 
worden genomen. De eerste 
prijswinnaar van de avond 
was de 4 jarige Julian Heinen. 
Op de foto laat hij trots zijn 
prijs zien: met 4 personen gaat 
hij naar Avifauna.
Na afloop van de kinderron-
de mochten alle kinderen die 
niets gewonnen hadden een 
graai in de grabbelton doen. 
Dat werd dus even dringen op 
het toneel.
De andere hoofdprijs was een 
laptop en ging naar de eerste 
kien van de laatste ronde. Dat 
was Bingo voor Elly Visser, die 
al wat andere prijsjes in de 
wacht had gesleept, zoals op 
de foto te zien is. 

Hieronder alle prijswinnaars:

Kinderronde:
1 Julian Heinen (4x Avifauna)
2 Anne Verbij (viltstiften)
3 Rinus Prins (lichtslang fiets-
wiel)
1ste ronde
1 Petra Spiekstra (8 x 90’s Bra-
banthallen)
2 Eline Havik
3 Mevrouw Hooijberg
2e ronde
1 Co Roeleveld (lunch La Sto-
ria)
2 Elly Visser
3 Nick Prins
3e ronde
1 Elly Visser (laptop)
2 Rensa van Berge
3 Ilse Liefting

Opening met kienen Spellenmiddag voor de kinderen

Nazomerfeesten 2018
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Woensdag 29 augustus

Spellenmiddag voor de kinderen

tussen de tanden? Soms werd 
nog een derde mogelijkheid 
overwogen: gewoon stoppen 
en eerst even genieten van 
het spekkie. Helaas stuitte dat 
op onoverkomelijke organisa-
tieproblemen.
Tussen de beide banen in liep 
het traject voor de krachtpat-
sers. Daar ging het om het 
grootste aantal rondjes dat 
men binnen de gestelde tijd 
kon afleggen met twee gevul-
de jerrycans. 
Veel spelletjes, veel kinderen 
en dus veel prijzen. Een uit-
gebreide prijsuitreiking is dan 

waarnam of een OC lid die de 
beker even vasthield. 

De prijswinnaars:

Spelletjes tot en met 5 jaar
1 Lotte Schot (87)
2 Femke Schot (86)
3 Lizzy Schot (86)
Van 6 tot en met 8
1 Bo Westhoff (84)
2 Bram van der Stoel (83)
3 Robin Roeleveld (70) 
Van 9 tot en met 12
1 Luc Brevé (72)
2 Mike Balvert (71)
3 Rinus Prins (70)
Minitrekkers en skelters 
tot en met 4
1 Jim John ( 29.21)
2 Guus Konijn (33.19)
3 Jolien de Jong (37.09)
Van 5 en 6 jarig
1 Robin Roeleveld (24.12)
2 Felde Woudstra (28.56)
3 Lois Konijn (30.84)
Van 7 tot en met 9 jaar
1 Martijn Pot (29.75)
2 Andries Prins (39.48)
3 Elise de Goede (60.78)
Sterkste dame van 10 tot en 
met 13
1 Noor van der Molen 
2 Zoe Hellingman
3 Alysa Levering
Sterkste jongen van 9 tot en 
met 13
1 Matthew Vlieger
2Ryan Hellingman
3 Sean Berkhout

Nazomerfeesten 2018

het gevolg en dat bleek een 
te groot beroep op het geduld 
van enkele kinderen te zijn. Zij 
zaten in de botsauto in plaats 
van met een beker in de hand 
op de foto. Maar soms was 
er een broertje die dat even 
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Woensdag 29 augustus Donderdag 30 augustus

Klaverjassen en Keezen Viswedstrijd voor de jeugd

Met vierentachtig klaverjas-
sers was de Dirk Visserzaal ge-
zellig vol. Aan de eenentwintig 
tafels werden de beschikbare 
troeven zo goed mogelijk uit-
gespeeld want het ging om 
een fraaie hoofdprijs: een Phi-
lips LED TV. Daarvoor moes-
ten wel drie ronden gespeeld 
worden en dat neemt aardig 
wat tijd in beslag. Tussen de 
rondes was genoeg tijd voor 
een flinke pauze. Het duurt 
nu eenmaal even voordat alle 
uitslagen binnen zijn en het 
startsein voor de volgende 
ronde gegeven kan worden. 
Even na middernacht kon de 
eindstand worden opgemaakt 
en werden de winnaars be-
kend gemaakt. Guido Bos-
boom wist vijf keer alle pun-
ten naar zich toe te halen en 
won daarmee de marsenprijs. 
In de gymzaal waren de twee-
enveertig Keezers druk bezig 
met ‘binnen lopen’. Daar gaat 

het allerminst om de troeven 
maar om de pionnen zo snel 
mogelijk binnen te krijgen. 
Het spel heeft veel weg van 
het alom bekende ‘Mens er-
ger je niet’. Bij keezen is de 
dobbelsteen vervangen door 
een spel kaarten waaraan ook 
meer mogelijkheden zijn ver-
bonden.  De keezers speelden 
vier ronden en ook hier ging 
het om een fraaie hoofdprijs: 
een tablet.
Hieronder de tien beste kla-
verjassers en keezers:

Klaverjassen:
1 Barend Brouwer (6335)
2 Bert Kramer (5790)
3 Peter Boots (5570)
4 Nel Schaar (5410)
5 Guide Bosboom (5373)
6 Ben Rijders (5366)
7 Nico Vermeulen (5299)
8 Adri Bakker (5206)
9 Johan Klaver (5213)
10 Ron Roeleveld (5181)

Keezen:
1 Ramon de Jong (144)
2 Sjaak Mol (122)
3 Edith Wiersma (122)
4 Marieke (120)
5 José Zandbergen (115)
5 Ciska (114)
7 Wil (110)
8 Annelies Schoehuis (109)
9 Stefanie (109)
10 Jannie Gans (107)

Met 31 kinderen kan de or-
ganisatie terugkijken op een 
geslaagde viswedstrijd voor 
kinderen t/m 13 jaar.
De organisatie had 50 visstek-
ken uitgezet op het land van 
familie Kooter aan de Jisper-
dijk. De kinderen hadden zelf 
de keuze gemaakt op welk 
nummer zij hun hengel wilden 
uitgooien. Onder begeleiding 
van opa’s, oma’s, pappa en 
mamma ging het dobbertje 
om 14.00 uur in het water. 
Het was Olaf Gans die de eer-
ste vis naar boven haalde.  
Hierna was het lang wachten 
voor de jury voor de volgen-
de vis uit de sloot werd op-
gehaald. De hond van familie 
Kooter had uiteindelijk het 
meeste geduld want hij heeft 
vijf kwartier naar het geïmpro-
viseerde dobbertje van fami-
lie Nieuwenhuijs zitten turen; 
zonder resultaat.
Burgemeester Tange kwam 
ook even kijken hoe het met 
het vissen was gesteld. Na vijf 
kwartier vissen werd de wed-
strijd afgeblazen. Deze middag 
ging de eer echter naar ie-

Nazomerfeesten 2018
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Donderdag 30 augustus

Viswedstrijd voor de jeugd

mand die er op alle fronten met kop en schou-
ders bovenuit stak: Olaf Gans. De hoeveelheid 
vis die hij boven water haalde had een totale 
lengte van maar liefst 2 meter en 12 centime-
ter. 
Op de tweede plaats eindigde Joep Havik met 
een totaal van 42 centimeter en de derde plek 
was voor de 21 centimeter die Romy Beets aan 
de haak wist te slaan. De kanjer voor deze wed-
strijd werd gevangen door Melissa Vlieger. Zij 
haalde in één keer een beest van 25 centime-
ter op de kant. En uiteraard is er dan ook een 
kleinste vis. Deze bleek aan het haakje te han-
gen van Lizze Joy Boers. Ze eindigde overigens 
met 21 centimeter de zesde plaats.

Na de viswedstrijd werd het strijdtoneel ver-
plaatst naar ‘de Kom’ van de Ringsloot.
Het Oranje Comité had het mysteriespel naast 
het matlopen opgesteld. Voor dit spel moet je 
over een ronde paal lopen van ca. 6 meter en 
het vlaggetje opnemen aan het eind van de 
paal, zodra het vlaggetje werd opgetild was dat 
je eindtijd.
Voor het matlopen waren 28 jongens, 27 meis-
jes en 2 senioren in de strijd, voorwaarde om 
deel te nemen was dat je in het bezit moest zijn 
van een zwemdiploma en en dat je schoeisel 
moest dragen.
Bijna iedereen haalde de finish via de mat, 
Donna Vijzelaar kwam als enige via het water 
aan de finish.
Voor het mysteriespel waren 20 jongens, 20 
meisjes en 2 senioren in de strijd en hierbij 
kwam het op techniek en balans aan, uitein-
delijk waren dit de winnaars van beide onder-
delen (zie de foto’as op deze en de volgende 
pagina.

Matlopen en mysteriespel voor de jeugd

Nazomerfeesten 2018
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Donderdag 30 augustus

Matlopen en Mysteriespel Playbackshow
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Donderdag 30 augustus

Playbackshow
Een vast onderdeel van de 
feestweek op de donderdag-
avond is de Playbackshow 
waar veel buurtverenigingen 
zich heel serieus op voorbe-
reiden. Het is een competi-
tieonderdeel pur sang op het 
artistieke vlak waar het hele-
maal gaat om de aankleding, 
mimiek, dans en de perfor-
mance. 
Een inmiddels ervaringsdes-
kundige jury bepaalt na elk 
nummer de puntenwaarde-
ring en daarmee ook de win-
naar. Bijkomend belang is wel 
dat deze punten zwaar mee-
wegen in de klassering aan 
het eind van de rit. Samen met 
de punten en rangschikking 
van de zeskamp wordt op de 
zondag, aan het eind van de 
feestweek, de overall winnaar 
bekend gemaakt. 
Het maakt de Playbackshow, 
naast een heerlijk schouw-
spel, tot een spannende strijd. 
Overigens was burgemeester 
Tange een van de juryleden. 
Hieronder het overzicht van 
de buurtverenigingen en hun 
klassering en tussen haakjes 
het totaal van de vakjury en 
het publiek:

1 De De Kuil (22)
2 Noordwester (21)
3 Molenbuurt (20)
4 Natneckers (16)
5 Oud Neck (15)
6 Dwarsleggers (15)
7 Klaverblad (12)
8 Kalverhoek (11)
9 Hoogspanning (8)
10 De Pijp (6)
11 Tuinhoek (6)
12 Windhoek (4)



16

Nazomerfeesten 2018

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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Seniorenmiddag

Vrijdag 31 augustus

Bij de nazomerfeesten zorgt 
het Oranje Comité dat er let-
terlijk voor elk wat wils is. Ook 
voor de senioren is er een mid-
dag ingeruimd met een heer-
lijk stukje livemuziek van de 
Sixties. Nu strekte de muziek 
zich wel wat verder uit dan al-
leen de jaren zestig want ook 
de zeventiger en tachtiger ja-
ren waren vertegenwoordigd. 
Heel gezellig dansen met een 
drankje en een hapje tussen-
door. Maar het was ook schit-
terend weer en dat was voor 
een deel van de deelnemers 
toch ook heel aantrekkelijk. 
Een gezellig terras derhalve 
waar je ook rustig een flinke 
boom kon opzetten. Ook de 
bewoners van het zorgcom-
plex aan de Zuiderweg lieten 
zich niet onbetuigd en waag-
den een dansje.

Steenwerpen
Voor het steenwerpen hadden 
zich 52 ploegen aangemeld 
bestaande uit zes personen 
per ploeg, het Oranje Comité 
had het parcours uitgebreid 
naar Neck en naar de brug van 
het dorpshuis.
Het steenwerpen neemt in 
populariteit toe, de deelname 
hieraan is de laatste jaren flink 
toegenomen (gaan wij binnen 
vijf jaar de Pieter Slootenweg 
in?). Dat deze sport door en-
kele ploegen serieus wordt ge-
nomen is wel zeker. Voor aan-
vang van de officiële wedstrijd 
is men al flink aan het ingooi-
en; ingooien doen ook enkele 
deelnemers via het glaasje.
Om 19.00 uur wordt het start-
sein gegeven en zodra de eer-
ste stenen zijn gegooid wordt 
het steeds fanatieker. Bij de 
Steen Neckers wordt één per-
soon vermist, er wordt al ge-

Einduitslag:

1- Keigoed (Bart Bosschert) 381
2- Butje 1 (Leo van Berkel) 377
3- Throwing Stones (Ron Gans) 330
4- Wint weer van Ron Gans (Bart Laan)  313
5- RON-tje van de zaak (Marcel Mulder)  311

roepen dat hij nooit meer mee mag doen, deze 
persoon was nog met de 50+ bezig maar uitein-
delijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht. 
Het was mooi om te zien hoe de jongste groep 
het tegen de opa’s van de Steen Neckers op-
namen. Er werd nipt verloren maar zij gooiden 
wel de langste wedstrijd tegen de oudjes.

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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Zaterdag 1 september

De 44ste editie van de Sloot- en Slobrace
Het was zaterdagmorgen weer gezellig druk 
aan de Noorderweg. Om 9.30 uur kwamen de 
eerste deelnemers voor het Sloot- en Slobrace 
aan bij de bewoners aan de Noorderweg.
Traditiegetrouw kwam fa. Beets weer met acht 
opleggers de Noorderweg afzetten voor het 
transport naar de start aan de Oosterdwars-
weg. Het geheel werd opgeluisterd met muziek 
van ‘de Bloknoten’. 
Even na 11:30 uur gaf de voorzitter van het 
Oranje Comité, Benno Laan, het sein meester 
en ging het transport met 630 deelnemers 
richting de start. Opvallend aan deze Sloot- en 
Slobrace was het groot aantal deelnemers van 
de jeugd uit Wijdewormer. Jan Kok dacht een 
nieuwtje te hebben door aan te geven dat er 
920 deelnemers zijn, maar schijnbaar was zijn 
bril nog niet schoongemaakt na het steenwer-
pen. 
Na het startsein was meteen al te zien dat het 
om twee personen zou gaan, Tom Roeleveld en 
Paul Stuyt. Het talrijke aanwezige publiek zag 
een spannende finale, 200 meter voor de finish 
lag Paul iets voor, maar bij het ingaan van de 
voorlaatste sloot nam Tom de leiding en ging 
met 20 meter voorsprong voor de achtste keer 
als eerste over de finish.
Het aanwezige Rode Kruis behoefde slechts 
eenmaal hulp te verlenen, dus geen ernstige 
verwondingen hebben zich voorgedaan. 
Op een van de foto’s: Mark de Goede die de 
race samen met zijn zoontje Bart heeft uitge-
lopen! Op de achtergrond de prachtige water-
nevel van de antieke Amerikaanse spuitwagen. 
Hieronder de uitslag van de vier categorieën:
Heren:
1 Tom Roeleveld  (10:21)
2 Paul Stuyt  (10:28)
3 Nick Ensink  (11:05)

Dames:
1 Anoek van der Meulen  (12:15)
2 Patricia Hooijberg  (12:27)
3 Maua Bloksijk  (12:47)

Heren veteranen:
1 Michael Gans  (11:28)
2 Jeroen Konijn  (11:45)
3 Arjan van Diepen  (12:22)

Dames veteranen:
1 Janet van der Molen  (15:09)
2 Tessa Konijn  (15:56)

Nazomerfeesten 2018
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Zaterdag 1 september

De 44ste editie van de Sloot- en Slobrace Bedrijfsvolleybal

Nazomerfeesten 2018

Voor het volleybal voor bedrijven, dat plaats 
vond op het terrein naast Knook AGF, waren 
32 aanmeldingen. Er waren 8 velden uitgelegd 
en om 14:30 uur gaf de hoofdscheidsrechter 
(Marco Konijn) het startsignaal. Er werden 2 
voorrondes gespeeld en de nummer 1 van elke 
poule ging door naar de kwartfinale. Er werd 
fel gestreden voor elk punt. Er was één partij 
waarbij één helft werd gespeeld omdat de bal 
in de sloot terecht was gekomen. Er was geen 
stok of een net maar ook geen reservebal. 
André Meester loste het probleem op door de 
bal met een steigerbuis eruit te halen. 
Het vele publiek dat aanwezig was moedigde 
hun team fanatiek aan, maar helaas is er altijd 
een verliezer en één winnaar. Ben Zandvliet 
had andere bezigheden. Hij was naarstig op 
zoek naar een lichte sterke vrouw voor op de 
zeepkist!! In de kwartfinale had team Schoe-
huys zich snel gewonnen gegeven tegen het 
Heineken team. Anders was het in de halve fi-

nale bij de wedstrijd Ganesja 
tegen team Stuyt. De bal was 
weer in het spel gebracht toen 
het eindsignaal klonk. Dan 
moet het spel doorgaan tot er 
gescoord wordt maar Ganesja 
stopte. Na overleg werd beslo-
ten om 1 minuut extra te spe-
len en uiteindelijk ging team 
Stuyt als winnaar door naar de 
finale. Voor de finale hadden 
team Stuyt en team Heineken 
zich geplaatst, voor plaats drie 
en vier hadden Ganesja en 
Schoehuys zich geplaatst. 
Allereerst werd om plaats drie 
en vier gepeeld. Ganesja had 
geen kind aan Schoehuys, het 
werd 25-6. De finalewedstrijd 
was met name de eerste helft 
spannend. Scheidsrechter Bas 
Kok had de touwtjes goed in 
handen en in de tweede helft 
was het team Stuyt dat uitliep 
naar 20-12. Met andere woor-
den, team Stuyt prolongeert 
zijn titel en team Heineken 
werd verdienstelijk tweede.
Al me al kan de organisatie 
terugkijken op een zeer ge-
slaagde middag, het weer was 
goed en de sfeer uitstekend, 
dit alles onder begeleiding van 
speaker Jan Kok.
De eindstand:

1 Stuyt Melkvee
2 team Heineken
3 Ganesja
4 Schoehuis Bedrijfswagens
5 Tessel
6 Konijn VOF
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Nazomerfeesten 2018

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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Nazomerfeesten 2018

De 43ste editie van de zeskamp

Zondag 2 september

Om 11:20 uur bonden 12 buurtverenigingen de 
strijd aan om een zo goed mogelijk resultaat te 
bereiken. Het gaat om de punten, want samen 
met het resultaat van de Playbackshow bepaalt 

De volgorde van de spelon-
derdelen is: Houtje-touwtje, 
Rode draad, Watertransport, 
Keep on rolling, Obstakelrace 
en tot slot de Zeepkistenrace 
bestaande uit twee manches. 
Tijdens de Rode draad gaan 
zes personen op een wip 
staan. Zij transporteren water 
van voor naar achter tot dat 
de emmer vol is. Als een van 
de uiteinden van de wip de 
grond heeft geraakt, kost dat 
10 strafseconden. 
Wat opviel was vooral de on-
derlinge strijd die werd gele-
verd. De spellen waren goed 
doordacht, zowel technisch 
als tactisch, maar vooral ook 
het samenspel. De sfeer was 
goed op het terrein van Arie 
van Twisk. Oud Neck had zelfs 
een barbecue meegenomen. 
Kim Fransen kwam op het on-
derdeel Keep on rolling niet 
droog over, maar desalniette-
min kwam de bal over.
Tijdens de zeepkistenrace was 
het de Kalverhoek die, net als 
vorig jaar, met de ligfiets on-
deruitging. Misschien volgend 
jaar iets meer in de breedte 
denken!
Het aanwezige team van het 
Rode Kruis had het dit jaar 
druk, voornamelijk met wes-
pen steken.

De totale uitslag inclusief de 
Playback show:
1 Noordwester 71    
2 Dwarsleggers 65,5 
3 de Kuil 64    
4 Oud Neck 59,5 
5 O. Hoogspanning 56    
6 Molenbuurt 56    
7 de Pijp 55,5 
8 Klaverblad 55    
9 de Tuinkolken 46,5 
10 Natneckers 42
11 Kalverhoek 40
12 Windhoek 25

dat het eindresultaat: de beker en de eeuwige 
roem. Op het laatste moment zijn er nog wat 
kleine aanpassingen verricht om alle onderde-
len zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
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De feestavonden

De laatste drie dagen van de 
feestweek worden altijd ge-
kenmerkt door schitterende  
feestavonden met leuke band-
jes en DJ’s. Het was rondom 
feest voor de aanwezigen. 
Met op de vrijdagavond de 
leuke bijkomstigheid dat OC-
lid André Meester zijn verjaar-
dag vierde. Dat hij zoveel visi-
te zou krijgen had André vast 
niet verwacht. En natuurlijk 
werd hij op het podium even 
in het zonnetje gezet. Op een 
andere foto is te zien hoe twee 
dames uit het publiek werden 
uitgenodigd een nummertje 
te komen meezingen. Jammer 
dat fotocamera’s geen geluid 
opnemen, maar dat zouden 
we toch ook niet aan het pa-
pier kunnen toevertrouwen. 
En dan onze zingende barman 
Edwin! Een man die met een 
paar nummers de sfeer er he-
lemaal in heeft en dat is aan 
het publiek ook goed te zien.
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Originele plek voor de vlag

Het Oranje Comité vroeg ons, om tijdens de 
feestweek de Wijdewormervlag massaal op te 
hangen. Dit werd op zich redelijk gedaan, maar 
soms op een andere plek. Op de Zwarteweg 2 
had de familie van Twisk wel een heel mooie 
plek, namelijk op hun weidemolen. Dit was 
ook op de zondag van de zeskamp een mooi 
gezicht.

René Provoost

Bewoners uit Neck verzorgen muzikaal optreden
Op zaterdag 1 september na 
het bedrijven Beach volleybal 
was er een optreden van de 
band Next Chapter. Het bij-
zondere hiervan is dat zowel 
de zangeres als de zanger in 
Neck wonen en wel op de 
Noorderweg pal tegenover 
het Dorpshuis. Het betreft de 

Laatste Weidemolen nu helemaal klaar
we hem bezig met het plaatsen van de derde 
wiek. Patrick Pot en Dirkjan Schot hebben het 
transport voor hun rekening genomen. 
De plaats voor deze molen werd door Arie van 
Twisk beschikbaar gesteld. En omdat het ook 
Arie zijn vakgebied is, werd de plaatsing met 
hulp van Stefan Witteman en Wessel Rem 
ook door Arie gedaan. Maar voor de plaatsing 
moest er nogal wat graafwerk worden verricht. 
Dit werd gedaan met 2 kranen die door Niek 
Konijn en Patrick Pot ter beschikking werden 
gesteld. Het zetten van de toren werd gedaan 
met een verreiker (een soort heftruck met een 
telescooparm) van Jan Moore aan de Kanaal-
dijk. En de kop weer met een kraan van Niek 
Konijn. De rijplaten om de sloten af te dammen 
werden gesponsord door de Firma Nico Jonk 
uit Kwadijk en de delen voor het hek rondom 
de molen zijn beschikbaar gesteld door de 
houtzaagmolen op de Zaanse schans. En na 
de voltooiing wordt de molen overgedragen 
aan de stichting cultuurhistorie Wijdewormer. 
En daar zijn dan weer sponsors en vrijwilligers 
voor nodig om hem te onderhouden. 
Zoals gezegd, er komt nog heel wat bij kijken. 
Maar met dank aan al deze mensen moeten we 
toch zeggen dat deze vijfde en laatste weide-
molen in de Neckerhoek een mooie aanwinst 
is, die de blik over deze polder nog mooier 
maakt. Op de tweede foto zien we de molen 
vanaf de Kanaaldijk met op de achtergrond een 
gedeelte van het zeskampterrein.

René Provoost

Allereerst een rectificatie. In het vorige WWJ 
noemden we in het artikel over de weidemo-
len de naam Theo Witteman. Maar dit moet 
natuurlijk zijn broer Stefan zijn. Stefan, excuus. 
Op zondag 26 augustus was het zo ver. De wie-

ken waren klaar en lagen bij 
de molenbouwer Wessel Rem 
in Wormer. Dat wil zeggen dat 
op elke ‘balk’ 1 wiek zat en de 
andere er in onderdelen bij zat 
en er later ter plekke op werd 
gezet. Arie van Twisk ging ze 
halen met zijn koeboot, sa-
men met Stefan Witteman, 
Sjaak en Robert Kooter, Cees 
van Giesel, en ook wij moch-
ten mee. 
In het vorige WWJ schreven 
we dat ook de staart nog ont-
brak, maar het blijkt dat deze 
weidemolen geen staart krijgt. 
Daar is bewust voor gekozen 
om de molen toch te laten 
verschillen van de andere wei-
demolens. Tijdens de zeskamp 
konden we hem al zien staan, 
maar toen nog zonder hek. 
Er komt toch heel wat kijken 
voordat zo’n molen gaat draai-
en. We vermeldden al dat ‘Ste-
fan’ Witteman het geld voor 
de bouw van de molen bij be-
drijven en sponsors bij elkaar 
heeft gehaald. Hierna kreeg 
Wessel Rem de opdracht om 
hem te bouwen. Dit was de 
grootste molen die hij ge-
bouwd heeft. Op de foto zien 

familie Henneke Veenings (zangeres) en Rik 
Adema (zanger). In 2017 hadden zij ook al op-
getreden in Neck en waren dit keer vereerd dat 
het Oranje Comité hen wederom had benaderd 
om op te treden. Zoals Henneke het zegt: “Het 
is fantastisch om voor je huis, in je eigen dorp 
en voor je poldergenoten te mogen optreden. 
Hopelijk volgend jaar weer”.

Arie Bierhaalder
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Benoeming nieuwe leden RvC WormerWonen
tor, volgt de heer Bos op (pro-
fiel financieel). Floris Hei (46), 
woonachtig in Haarlem, con-
tractmanager, zal mevrouw 
Aalsma (profiel juridisch/
volkshuisvestelijk) vervangen.
Tijdelijk zal de raad uit 7 per-
sonen bestaan waardoor er 
een goede overdracht moge-
lijk is. Vanaf 1 januari 2019 be-
staat de raad weer uit 5 per-
sonen.WormerWonen dankt 
mevrouw Aalsma en de heer 
Bos voor hun inzet voor Wor-
merWonen en wenst de heren 
Khandekar en Hei veel succes 
in hun nieuwe functie.

Per 19 september jl. heeft de raad van commis-
sarissen van WormerWonen, vooruitlopend 
op het statutair aftreden in december van de 
leden Aalsma en Bos, twee nieuwe leden be-
noemd.Siddharth Khandekar (36), woonachtig 
in Amsterdam, consultant in de corporatiesec-

Heerlijk avondje voor rockliefhebbers
Zaterdag 17 november orga-
niseert het Dorpshuis Wijde-
wormer, samen met Good 
old DJ Jean Vice en sidekick 
Edwin, een Rockavond. Het 
wordt een gezellige avond vol 
lekkere nummers van oud en 
nieuw en van Hardrock en de 
gewone rock.
Namen die je kan bedenken 
zijn: Normaal, Jimmy Hen-
drix, Status Quo, Anouk, Her-
man Brood, Dio, Iron Maiden 
en ga zo maar door. Voor elk 

wat wils dus. Bovendien is het 
mogelijk een verzoeknummer 
aan te vragen. 
En voor wie nog munten van 
de feestweek over heeft, is 
deze avond de gelegenheid 
bij uitstek om daar een nut-
tige besteding aan te geven. 
Munten blijven nog geldig tot 
het einde van dit jaar.De Roc-
kavond begint om 20:00 uur 
en duurt tot 2:00 uur. Het kle-
dingadvies luidt: Rockstyle van 
toen.

Op 19 september kreeg de Neckerbrug weer 
een nieuw verfje. Ondertussen had de brug 3 
verschillende kleuren groen gekregen en dat is 
nu een en dezelfde kleur groen. Wit bleef ge-
woon wit.

René Provoost

Neckerbrug weer in de verf

Kinderactiviteit: Appels plukken in de Eilandspolder
polder. Het is daar prachtig, 
en de appels zijn inmiddels 
rijp. Help je mee de appels te 
plukken? Je kunt makkelijk bij 
de laagste, maar als de appels 
wat hoger hangen moet je een 
beetje klimmen om er bij te 
kunnen. Durf je dat?
Als er genoeg appels zijn ge-
plukt vaar je met de boot 
weer terug. In het botenhuis 
ga je met elkaar heerlijke ap-
pelmoes maken. Je mag het 

proeven en natuurlijk ook wat 
meenemen naar huis!
Trek je laarzen aan, het kan 
modderig zijn. En neem een 
eigen schone jampot mee.
Heb je zin om mee te gaan, 
meld je tijdig aan op www.
gaatumee.nl.
Kinderen mogen alleen mee 
onder begeleiding van een 
volwassene.
Wanneer: zondag 7 oktober 
2018 van 12:00 – 15:00 uur.

Vertrekpunt: Botenhuis Ei-
landspolder, Oudelandsdijk 
1a, 1844 KN Driehuizen

Deze activiteit voor kinde-
ren wordt georganiseerd on-
der auspiciën van Landschap 
Noord Holland. Driehuizen ligt 
vlak bij de Rijp en is in 20 mi-
nuten te rijden. 
De fraaie foto is van Henk van 
Bruggen

Vaar zondag 7 oktober mee 
met de boot naar de mooie, 
oude boomgaard in de Eilands- 

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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HVC in Alkmaar organiseert extra rondleidingen
Hoe werkt het warmtenet? 
Hoeveel elektriciteit en warm-
te kun je maken van biomassa 
en restafval? Wat zijn de ont-
wikkelingen van het warm-
tenet Alkmaar en omgeving? 
Het antwoord op deze en 
alle andere vragen krijgt men 
tijdens de extra kijkdag op 
zaterdag 20 oktober bij de af-
valenergiecentrale van HVC in 
Alkmaar. 

Warmte volledig groen
Per 2018 is de warmte die 
HVC levert volledig groen. 
Deze warmte wordt name-
lijk geleverd uit biomassa. 
HVC verbrandt afvalhout (ge-
bruikt en geschilderd hout) 
in de bio-energiecentrale in 
Alkmaar. De warmte die vrij 

komt, voedt het warmtenet, zodat woningen, 
panden, verzorgingstehuizen en andere ge-
bouwen worden voorzien van verwarming en 
warm water uit een groene energiebron. Zien 
hoe dit in zijn werk gaat? Schrijf je snel in voor 
een van de drie rondleidingen op zaterdag 20 
oktober. In verband met de veiligheid is de 
minimum leeftijd 11 jaar, moet men goed ter 
been zijn en stevige schoenen dragen. Inschrij-
ven kan via www.hvcgroep.nl/kijkdag-alkmaar. 

Programm
De rondleidingen starten om 9:30 uur, 12:15 
uur en 15:00 uur. Het programma bestaat uit 
ontvangst met koffie of thee, een korte pre-
sentatie met film en daarna een rondleiding 
door de afvalenergiecentrale en de turbine. Dit 
alles duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur. 
Schrijf nu snel in, want vol is vol. De afvalener-
giecentrale is te vinden aan de Jadestraat 1 in 
Alkmaar.

Breicafé bereidt zich voor op de 
feestdagen

Nu de zomer echt voorbij is, 
wordt bijna vanzelf het brei-
werk weer opgepakt en is het 
breicafé weer gestart.
Alleen rest de vraag nog wat 
zullen we gaan maken?
Misschien is het een leuk idee 
om weer eens met kraaltjes 
te gaan breien en voor de ko-
mende feestdagen een mooie 
stola te maken.
Kraaltjes kunnen op twee ma-
nieren worden mee gebreid: 

je kunt de kraaltjes van te vo-
ren op de draad rijgen, maar 
ook met een haaknaald een 
steek opnemen en die door 
de kraal rijgen, de steek weer 
op de naald schuiven en mee 
breien.
Reken er maar op dat het een 
mooi werkstuk wordt.
Het volgende breicafé is op 
17 oktober bij Thea Lambalk, 
Wildschutweg 1.

 Anneke den Hollander

Werkzaamheden Jisperpad

Van 11 tot 19 september waren er werkzaam-
heden aan het Jisperpad. Wat ging er gebeu-
ren? Het asfalt was keurig schoongemaakt en 
op enkele plekken uitgefreesd. Maar het mees-
te werk zat hem in het doodlopende weggetje 
na de eerste brug (vanaf de Jisperdijk). Dit 1200 
meter lange stuk was in heel slechte staat. Nu 
ligt er prachtig glad asfalt waar elke skater en 
skeeler van gaat kwijlen. Jammer dat het maar 
1200 meter is.

René Provoost

Bartelsluisbrug officieel in gebruik 
genomen

Met het openen van de slag-
boom heeft wethouder Rob 
Berkhout de Bartelsluisbrug 
officieel in gebruik genomen. 
Door de nieuwe brug wordt de 
Bartelsluisbuurt verkeersluw 
en heeft het fietsverkeer meer 
ruimte. De verkeerslichten 
blijven in gebruik om geen ex-
tra verkeer aan te trekken.
Verkeer was al enkele de-
cennia een knelpunt voor de 
Bartelsluisbuurt. De Engewor-
mer die hier doorheen loopt 
is belangrijk voor de bereik-
baarheid van Wormer, maar 

het buurtschap is hier eigen-
lijk niet op ingericht. Met de 
komst van de verkeerslichten 
in 2009 werd de verkeersover-
last in het buurtschap al flink 
teruggedrongen. Nu de nieu-
we Bartelsluisbrug in gebruik 
is genomen, keert de rust pas 
echt terug in het buurtschap. 
De nieuwe brug is een op-
haalbrug, passend in het 
landschap en met het oog op 
mogelijk herstel van de ‘Wes-
tersluis’. Want dat was de of-
ficiële naam van de sluis, 500 
jaar geleden. 
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Vergadering Contact Commissie 10 september

Maandag 10 september vergaderde de Contact 
Commissie Wijdewormer. Het was de eerste 
vergadering na het zomerreces en dat was ook 
goed te zien aan het tintje van veel bezoekers.
Bij de ingekomen stukken werd melding ge-
maakt van de officiële installatie van de nieuwe 
leden van deze commissie en het gelijktijdige 
afscheid van de vertrekkende leden. Sommige 
van deze leden zijn al vanaf het begin actief ge-
weest binnen de Contact Commissie en dat be-
tekent dat zij zich al meer dan 25 jaar hiervoor 
hebben ingezet. De bijeenkomst in ‘Ons Huis’ 
in Jisp had echter meer weg van een voorlich-
tingsbijeenkomst dan van een installatie en 
een dankbaar afscheid van de oud gedienden. 
De bijeenkomst werd dan ook als zeer karig er-
varen.

Bankje Roger Engels
Het echtpaar Engels heeft een dankbrief ge-
stuurd aan de Contact Commissie voor het 
plaatsen van een nieuw bankje. Dit bankje 
vervangt het kunststof bankje dat daar heeft 
gestaan ter nagedachtenis aan zoon Roger. Zie 
ook het artikel in het WWJ van september van 
René Provoost. Bijgaand een uitsnede van zijn 
foto.

Bouwactiviteiten 
bij Neckslag

De heer Engels heeft geconstateerd dat er op 
het terreinvan Neckslag gebouwd wordt. Hij 
heeft de gemeente gebeld voor uitleg maar 
heeft tot nu toe nog geen reactie gekregen.
Er is onduidelijkheid over wat daar gebeurt.
Er is een vergunning voor de verbouwing bin-
nen (Kinderspeelhal) maar voor een verbou-
wing buiten het bestaande gebouw is niets 
bekend.
Men vraagt zich af of dit is aangevraagd of dat 
er een vermelding is geweest in de Zaankan-
ter. Niet dat men tegen de verbouwing is maar 
men wil  graag duidelijkheid hierover.

Bewonersparticipatie 
De Grootweg

Uit een gesprek dat Gerda Laan (CC) had met 
bewoners (participanten) van de De Grootweg 
blijkt dat deze zeer enthousiast zijn over de 
aanpak. De bewoners waren uitgenodigd deel 
te nemen aan de besprekingen met onder an-
dere wethouders en architecten. Er was een 

grote groep aanwezigen: 16 
personen. De bewoners voel-
den zich gehoord  en hebben 
veel inbreng gehad. Er is een 
variëteit aan ideeën aange-
dragen; een speelplek voor 
de kleintjes; een speeltoestel 
voor oudere kinderen; een jeu 
de boules baan; het behoud 
van een mooie boom; verlich-
ting.
Het plan is gedeponeerd. Het 
wachtten is nu op goedkeu-
ring. Maar wat er tot nu toe is 
gezien is goed ontvangen.

Voorgestelde agendapunten 
jaarvergadering met college

1. HVC
Het ophalen van vooral de pla-
sic afval containers zou vaker 
moeten gebeuren. Een keer 
in de vier weken is in veel ge-
vallen te weinig omdat dan 
de hoeveelheid afval vaak te 
groot is voor één container. Dit 
speelt uiteraard helemaal een 
rol bij mensen die niet over 
een tuin beschikken, zoals de 
bewoners in de flats aan de 
Tjadenweg. Er zijn gemeenten 
waar het afval niet gescheiden 
hoeft te worden. Daar wordt 
het afval achteraf gescheiden 
en dat heeft veel minder over-
last bij de bewoners tot ge-
volg. Er gaan geruchten over 
de plaatsing van ondergrond-
se containers en men vraagt 
zich dan meteen af waar die 
dan geplaatst gaan worden en 
hoe dat dan moet met oudere 
bewoners en bewoners in het 
buitengebied. Kortom, er is 
veel onduidelijkheid en er zijn 
veel vragen over de afhande-
ling van het huisvuil.
2. Sluipverkeer
Sinds het opheffen van het in-
rijverbod op de Noorderweg 
is het verkeer daar geen sluip-
verkeer meer. Het is nu legaal 
geworden om de snelweg te 
verlaten en een alternatieve 
route door onze polder te kie-
zen. Inmiddels neemt het aan-
tal files weer stevig toe en nu 
zelfs in beide richtingen. De af-
slag Wijdewormer en die van 
Purmerend Zuid worden weer 

frequent genoemd in de verkeersmeldingen. 
Het ziet er naar uit dat de oude borden weer 
kunnen worden teruggeplaatst en nu ook aan 
de andere kant.
3. Tijdelijke verkeersregeling tijdens evene-
menten
Voor tijdelijke verkeersborden  is een vergun-
ning nodig. In deze vergunning staat wanneer 
deze borden weer weggehaald dienen te wor-
den. Graag naleving hiervan daar het proble-
men vormt bij het maaien.
4. Telefonische bereikbaarheid gemeente
De gemeente is telefonisch slecht bereikbaar. 
Er moet lang gewacht worden en er wordt niet 
teruggebeld ondanks dat dit is afgesproken. 
Men beseft dat de telefonistes heel erg hun 
best doen maar het probleem lijkt elders te 
liggen.
Tevens is  het ‘Ter inzage boekje’  slecht bereik-
baar omdat er eerst gebeld moet worden voor 
een afspraak om het in te kunnen zien. Men 
mist ook de privacy als men het boekje kan 
inzien doordat het nu midden in de hal moet 
worden ingekeken.
5. Hondenpoep
(De heer Tensen) Waar moeten de bakken ge-
plaastst? Dit is nog steeds een probleem.
6. Straatwerk
De heer Tensen brengt in dat het straatwerk 
op het nieuwe gedeelte van de Noorderweg 
en op de verbinding tussen Noorderweg / De 
Grootweg slecht en op sommige plekken ge-
vaarlijk is. Er heeft inmiddels een valaccident 
plaats gevonden op deze plek. Hij heeft contact 
opgenomen met de gemeente maar er is nog 
geen reactie gekomen.
7. Oversteekplaats school
Dit is al eens voorgedragen maar er niets ver-
nomen over een veilige maatregel in de zin van 
een zebrapad of schoolzone. Er is niet bekend 
of er actie is ondernomen vanuit de gemeente 
of dat de inbrenger van dit punt verdere actie 
heeft ondernomen.
8. Schoolplein
De heer Tensen geeft aan dat het schoolplein 
een bende is. Er staat veel onkruid  en men 
vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor het 
onderhoud. De gemeente of de school zelf?
Bovenstaande punten worden doorgegeven 
aan de gemeente. De definitieve agenda voor 
de gezamenlijke vergadering van CC en college 
wordt door de gemeente vastgesteld.  
Deze jaarvergadering is gepland op 21 novem-
ber en begint dan om 20:00 uur in het dorps-
huis.

De volgende Contact Commissie vergadering 
is op maandag 15 oktober in de foyer van het 
dorpshuis. Aanvang 20:30 uur.
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Wij zijn geopend voor lunch, diner & overnachting. 
LUNCH: woensdag t/m vrijdag & zondag. DINER: dinsdag t/m zondag 

 
Meer informatie op www.restaurantmario.nl 

Of stuur een bericht naar info@restaurantmario.nl 
 

Neck 15, 1456 AA Wijdewormer, tel. 0299 423949 
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Vernielen buizerdhorst
In ons vorige nummer maak-
ten wij melding van het onge-
oorloofd kappen van bomen 
waardoor een buizerdhorst 
met jongen tijdens de broed-
periode werd vernield. Er 
werd, na het verlenen van de 
kapvergunning, niet de volle-
dige bezwaartermijn in acht 
genomen. Hierdoor kon niet 
meer worden voorkomen dat 
het broedsel van de buizerds 
werd vernield. Naar aanlei-
ding hiervan ontvingen wij 
de volgende reactie van Hans 
Mansjes, burgerraadslid van 
Groen Links, Wormerland:
“Door de werkgroep Roofvo-
gels en Uilen binnen de Vo-
gelbeschermingswacht Zaan-
streek werd melding gemaakt 
van het illegaal vernielen in 
de broedtijd van een buizerd-
horst. GroenLinks Wormer-
land heeft hierover in de ge-
meenteraadsvergadering van 

18 september vragen gesteld. 
Het antwoord van het colle-
ge van B&W was dat kap van 
bomen waarin beschermde 
vogels zitten in broedtijd altijd 
verboden is. GroenLinks Wor-
merland heeft naast het be-
staande verbod op het kappen 
ook een verbod op het snoei-
en en maaien in het broedsei-
zoen van maart tot en met juli 
gevraagd. Namens GroenLinks 
Wormerland, Hans Mandjes 
burgerraadslid.”
Als, naast het snoeien en 
maaien, nu ook het kappen 
verboden zou worden tijdens 
het broedseizoen dan behoren 
dit soort broedverstoringen 
tot het verleden. Je zou toch 
zeggen dat zoiets eenvoudig 
te regelen moet zijn, zeker 
voor een groene gemeente als 
Wormerland. Gewoon geen 
kapvergunningen afgeven tij-
dens het broedseizoen.

Biologische picknick Nacht v.d. Nacht
Tijdens de landelijke Nacht 
van de Nacht, van 27 naar 
28 oktober, staat het behoud 
van de nachtelijke duisternis 
centraal. Talloze gemeenten, 
organisaties, scholen, bedrij-
ven en particulieren doven 
hun verlichting of organiseren 
activiteiten. Milieudefensie 
Zaanstreek houdt die avond 
van 20:00 tot 22:00 uur een 

biologische picknick (geen 
vlees en alcohol) bij de biolo-
gische boerderij Noord-Hol-
lands Hof, Oudelandsdijk 11, 
in Spijkerboor. Daarbij is een 
korte wandeling in het donke-
re Wormer- en Jisperveld. Kos-
ten: vrijwillige bijdrage.
Opgave bij Hans Mandjes, tel. 
06-48363237;
hans.mandjes@outlook.com.
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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).

Waar is het sterke geslacht?

Zaterdag 29 september werd 
het oud papier opgehaald. In 
Neck zuid staat het dan altijd 
vol met geparkeerde auto’s 
en je vraagt je soms of dat al-
lemaal goed gaat. Zo’n brede 
vrachtwagen, laverend tus-
sen al die geparkeerde auto’s. 
Maar het past allemaal net. 
Soms kan er geen hand meer 
tussen maar dat hoeft dan 
ook niet. Cor Hooijberg doet 
dan altijd het stukje Leeghwa-
terstraat omdat zijn antieke 
tractor en dito aanhanger wat 
handzamer zijn en hem hoor 
ik ook altijd als eerste aanko-
men. 
Ik wilde deze laatste keer toch 
nog even een plaatje maken 
en storm dus met camera nar 
buiten. Cor doet dat al 25 jaar! 
Maar iets in zijn blik zij me dat 
er iets bijzonders was deze 
reis. Trots als een pauw stuur-
de hij zijn aanhanger langszij 

en jawel hoor: geen spierbal-
len van vertegenwoordigers 
van het sterke geslacht, maar 
twee elegante jongedames 
achter de laadbak. Even ver-
derop kwam ook de grote 
vrachtwagen eraan en ook 
daar liepen twee, niet minder 
elegante, jongedames achter. 
Met sierlijke bewegingen ble-
ken zij tot dezelfde prestaties 
in staat als hun mannelijke 
collegae. Zonder zuchten, 
steunen en krachttermen bab-
belden zij gezellig van de ene 
papierstapel naar de volgen-
de. 
Die auto is voorzien van een 
pers waarmee telkens een 
lading papier wordt samen-
geperst bij de rest. Bij het 
bedienen van die handel was 
toch lichtelijk een grijns van 
machtswellust waarneem-
baar. Het is de emancipatie 
ten top en een duidelijke 

Wie is thuisgekomen zonder 
binnenband

Op 22 september werd een 
binnenband van een fiets ge-

vonden op de kruising van 
Noorderweg en Wildschut-
weg. Het is een nieuwe band. 
Keurig opgerold met een elas-
tiekje erom. Het lijkt er dus op 
dat de band onderweg uit de 
verpakking is gegleden. 
De band is op te halen bij Ans 
Segers, Leeghwaterstraat 5, 
Neck.

waarschuwing voor ons, he-
ren der schepping: als wij niet 
oppassen hebben we straks 
niks meer te vertellen. Heb-
ben we dat eigenlijk nog wel?
Op de foto staat links de 
chauffeur die alles heel heeft 

weten te houden. Daarnaast 
Saskia van der Werf, Nadja 
Degenhart, Lia Buskermolen, 
Linda de Goede en helemaal 
rechts de trots eigenaar van 
een mooie antieke tractor Cor 
Hooijberg.
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‘Carmen, de musical’ van Operettevereniging Purmerend

Carla Braan werkt mee aan ‘Carmen, de mu-
sical’ van Operettevereniging Purmerend. 
Operettevereniging P&O is druk bezig met de 
voorbereidingen van de musicalversie van de 
opera Carmen van Bizet. Het is een diep tragi-
sche liefdesaffaire tussen de mooie zigeuner-
dochter Carmen die liefde als een boeiend spel 
ziet en de uiterst gedegen soldaat Don Jose. 
Het verhaal speelt rond 1900 in en rond Sevil-
la. Carmen, een geboren verleidster, windt alle 
mannen om haar vinger, zo ook Don Jose. Hij 
help haar ontvluchten en komt daardoor zelf in 
de gevangenis. Eenmaal vrij sluit hij zich nood-
gedwongen aan bij de groep zigeuners, maar 
Carmen is hem al snel weer zat. Meerdere 
kandidaten liggen op de loer, maar Don Jose is 
jaloers en vecht letterlijk voor haar liefde. Als 
de toreador Escamillo haar uitnodigt zijn vol-
gende stierengevecht bij te wonen, escaleert 

de tomeloze jalousie bij Don 
Jose. Hij gaat haar achterna. 
Het komt tot een tragische 
ontknoping als Don Jose haar 
smeekt om haar liefde die zij 
lachend afwijst. 
Het verhaal kent een reeks van 
hoog oplopende emoties die 
voortreffelijk op muziek zijn 
gezet doot Bizet, waarbij de 
Spaanse invloeden goed zijn 
te horen. 
Voor deze muzical werden 
drie solisten aangetrokken. 
Carmen wordt gezongen door 
de Mezzo-spraan Diane Joh-
nston.  Stefan Schilp, lyrisch 
tenor, zingt de rol van de to-
reador Escamillo en soldaat 
Don Jose wordt door de bari-
ton Jaap de Jonge vertolkt.
De muzikale leiding is weer in 
de vertrouwde handen van Di-
rigent Harrie Buis.
Uitvoeringen zijn in de Purma-
rijn op 3, 10 en 17 november 
met een mattinee op zondag 
11 november.
Behalve de drie gastrol-
len beschikt de vereni-

ging over een prachtig groot gemengd 
koor met veel operette- en musical- 
ervaring. Daarnaast bestaat er al een paar jaar 
een vruchtbare samenwerking met Jan Maar-
ten Koeman van de Muziekschool Waterland. 
Ook dit jaar speelt zijn kinderkoor weer een rol 
in deze musical.
Carla Braan (Hallerweg) verzorgt de begelei-
ding tijdens de wekelijks repetities. Soms is het 
zelfs noodzakelijk om tussendoor extra te re-
peteren met de solisten, wat dan vaak bij haar 
thuis gebeurt. Zoals vorig jaar voor de operet-
te Die Fledermaus. Tijdens de uitvoeringen zit 
Carla in de orkestbak. Zij speelt dan op de syn-
thesizer en en een elektronische piano. 
De foto’s zijn gemaakt tijdens een van de re-
petitieavonden in het Stamhuis in Purmerend. 
Hierbij was ook het kinderkoor aanwezig.
Voor informatie en kaarten zie purmaryn.nl.

Dameskoor Wijdewormer bereidt kerstconcert voor

Het Dameskoor Wijdewormer is, tussen de lo-
pende optredens door, begonnen aan de voor-
bereiding voor een kerstconcert in ons dorps-
huis. Het is de laatste jaren een goede gewoon-
te geworden om dat op een zondagmiddag te 
doen en dit jaar is dat gepland op 16 december. 
Het programma voor deze middag is nog niet 
helemaal definitief, maar het zal ongetwijfeld 
weer een sfeervol en gevarieerd concert wor-
den. Vorig jaar was er een gezamenlijk kerst-
concert met het dameskoor Quadijck in dat 
mooie kerkje. Dit jaar werd de foyer van het 
dorpshuis uitgekozen. En dat ligt wel voor de 
hand. Het dorpshuis wordt ieder jaar hele-

maal in de kerstsfeer gebracht door Daphne en 
Edwin en daar kan mooi gebruik van worden 
gemaakt. Het is bovendien een heel knusse 
ruimte en prima geschikt voor een niet te groot 
gezelschap. 
Eerder dit jaar was er het project over Ramses 
Shaffy en ABBA. Op 18 december 2016 gaf het 
koor hier ook een kerstconcert met de solis-
te Femke Leek, een jonge sopraan. Het is nog 
niet zeker of Femke dit jaar weer van de partij 
zal zijn. Wel is het zeker dat Marijke Grafdijk 
weer achter de piano zal plaats nemen voor 
de begeleiding. Het geheel staat weer onder 
de bezielende leiding van Marja van der Ploeg. 

Bijgaande foto’s zijn van het 
kerstconcert van 2016
Donderdag 27 september 
bracht het koor een bezoek 
aan de Molentocht, een ver-
zorgingshuis van Zorgcirkel in 
Purmerend. Het koor heeft 
hiervoor een aangepast re-
pertoire met wat meer Neder-
landstalige nummers waarvan 
er verschillende kunnen wor-
den meegezongen. De middag 
werd afgesloten met ‘Droom-
land’, als toegift. Een nummer 
dat door de bewoners en de 
bezoekers van de muziekmid-
dag werd meegezongen en 
geneuried. Het is een num-
mer dat heel veel ouderen erg 
aanspreekt. Voor de bewoners 
was het in elk geval een heer-
lijke middag en dat lieten ze 
ook merken met een hartelijk 
applaus.
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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

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Wo 10-10 Koffie Rondje 9:30 Vergaderzaal
Za  13-10 Kleding inzameling 10:00 Vergaderzaal

Inzameling is tot 13:00 
Ma 15-10 Contact Commissie 20:30 Foyer
Vr  19-10 Besloten feest 20:00 Foyer
Za  20-10 Besloten Feest 14:30 Foyer
Di  23-10 Damesklaverjassen 20:00 Foyer
Vr 26-10 Kaarten EMM 20:00 Foyer
Za 27-10 Halloweenparty 19:00 Grote zaal
 Dans en Rollerdisco
Vr 2-11 Besloten Feest 20:00 Foyer
Za 3-11 Besloten Feest 17:30 Foyer

Uitslagen klaverjassen WWSV
In de Boogbal is de eerste 
klaverjasavond van het nieu-
we seizoen alweer achter de 
rug. Op vrijdag 7 september 
was het er weer ouderwets 
gezellig en werd er naar har-
telust geklaverjast. Ben Rij-
mers behaalde daarbij een 
mooi resultaat. Met een rui-
me voorsprong eindigde hij op 
de eerste plaats. Rian de Witt 
haalde drie marsen waarmee 
zij de marsenprijs in de wacht 
sleepte. Minder succesvol ver-
liep de avond voor mevrouw 
Van Diepen. Zij haalde slechts 
3410 punten en kwam daar-
mee in aanmerking voor de 
poedelprijs. 
Hiernaast de 10 hoogst geëin-

digde deelnemers. 
De volgende klaverjasavond 
in de Boogbal is op vrijdag 5 
oktober. Voor de rest van het 
seizoen zijn nog de volgende 
data gepland: 2 november, 30 
november, 21 december, 25 
januari, 22 februari, 22 maart 
en 19 april.

1. Ben Rijmers (5396)
2. Peter Vredenburg (5222)
3. Sjaak Kooter (5045)
4. Mw. A. Vredenburg (4975)
5. Rikus Konijn (4965)
6. Adrie van Diepen (4955)
7. Mw. R. de Witt (4837)
8. Peter Boots (4768)
9. Mw. A. Berkhout (4635)
10. Bert Kramer (4588)

Uitslagen damesklaverjassen
Op dinsdag 25 september is 
het klaverjasseizoen voor de 
dames van start gegaan. Na 
een lang zomerreces konden 
de vierentwintig aanwezi-
ge dames weer gezellig een 
kaartje leggen en de vakan-
tie-ervaringen uitwisselen. 
Er viel natuurlijk veel te ver-
tellen en dat zal de aandacht 
wat hebben afgeleid bij José 
Zandbergen. Haar puntento-
taal bleef achter bij de rest, 
maar daardoor viel zij wel in 
de prijzen: de poedelprijs was 
haar deel. Gerda Laan daaren-
tegen had minder moeite met 
het fenomeen ‘praten en brei-
en’. Zij wist tussen de verha-

len door drie marsen te halen 
waarmee ze de marsenprijs in 
de wacht sleepte. Hieronder 
weer de hoogst geëindigde 
klaverjassers van deze avond. 
Voor de rest van dit jaar zijn 
nog twee avonden gepland 
te weten op 23 oktober en 20 
november.

1. Tiny Hooijberg               (5659) 
2. Rian de Witt                     (5461)
3. Elly Visser                        (5132)
4. Thea Lambalk                  (5105)
5. Annet Stam                     (4958)
6. Rina Verkuyl                  (4877)
7. Gerda Laan                      (4861) 
8. Tiny Vet                           (4839)
9. Marjan meester             (4753)
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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


