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Glasvezel komt eraan bij minimaal 40% deelname

Glasvezel buitenaf, een com-
merciële aanbieder van glas-
vezel, wil in ons gebied glas-
vezel aanleggen. Op 15 okto-
ber ging het persbericht uit 
waarin zij hun aanbod voor 
Zaanstreek-Waterland Buiten 
aankondigen. Zaanstreek-Wa-
terland Buiten is het groene 
gebied op de kaart hieronder 
(bron: website Glasvezel bui-
tenaf). 

Op 30 oktober heeft in het 
dorpshuis een informatie-
avond voor de bewoners 
plaatsgevonden. Dat was na 
de deadline voor dit nummer 
van het WWJ. Alle adressen 
waarvoor glasvezel beschik-
baar komt, hebben daarvoor 
overigens wel een uitnodiging 
ontvangen.
Op 17 december 2018 is de 
deadline van de glasvezelcam-

pagne en maakt Glasvezel bui-
tenaf bekend of minimaal 40% 
van de bewoners een abonne-
ment heeft afgesloten. Is dit 
het geval, dan gaat Glasvezel 
buitenaf vanaf het tweede 
kwartaal van 2019 glasvezel 
aanleggen in ons gebied.

Ook in Neck en Jisp
Het bijzondere van dit tra-
ject is dat ook Neck en Jisp 
zijn meegenomen in dit plan. 
Normaal gesproken stoppen 
dergelijke aanbieders name-
lijk met de aanleg van glas-
vezel daar waar al coax-kabel 
ligt, zoals in Neck. In dit plan 
krijgen dus ook de inwoners 
van deze twee kernen de mo-
gelijkheid te kiezen voor su-
persnel en stabiel internet via 
glasvezel. 

Lokale ambassadeurs
Glasvezel buitenaf werkt met 

lokale ambassadeurs. Dit zijn 
bewoners die enthousiast zijn 
over glasvezel en aanspreek-
punt voor hun buurt willen 
zijn. Op 18 oktober heeft een 
informatieavond plaatsge-
vond voor de eerste ambas-
sadeurs uit het gehele groe-
ne gebied. Zij hebben nadere 
informatie ontvangen over 
glasvezel in het algemeen en 
de aanleg in ons gebied in het 
bijzonder.
Meer informatie, waaronder 
het aanbod van 5 dienstver-
leners, vindt u op de website 
van Glasvezel buitenaf. Daar 
staat ook een overzicht van de 
ambassadeurs. 
Vindt u glasvezel ook belang-
rijk en wilt u ambassadeur 
zijn, geef u dan op via de web-
site of een van de andere am-
bassadeurs.

Nieuwe hoofdredacteur WWJ
Het Wijdewormer Journaal 
heeft een nieuwe hoofdredac-
teur. Dat is Roy Buijze (71) uit 
Purmerend. Met Buijze krijgt 
het Wijde Wormer Journaal 
weer een (oud-) journalist 
aan het roer. Roy Buijze be-
hoorde tot de eerste lichting 
journalisten, opgeleid aan de 
School voor de Journalistiek 
in Utrecht. Hij werkte zestien 
jaar voor het Amsterdamse 
dagblad Het Parool, waar hij 
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 1 decemberl
Kopij uiterlijk op:
woensdag 21 november
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 13 november
Plastic: 
dinsdag 27 november
Groen: 
dinsdag 6 en 20 november
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
24 november 

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
27 november
18 december

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
16 november
14 december

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 21 november

Wormerland ouder én vrouwelijker
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek doet niet anders dan 
gegevens verwerken over van 
alles en nog wat. Na het door-
pluizen van de zogenaamde 
demografische gegevens, we-
ten we nu wel hoe ‘onze’ be-
volking is samengesteld.
Als we de gegevens van 2015, 
2016 en 2017 voor postcode 
1456 op een rijtje zetten, kun-
nen we heel wat dingen ont-
dekken. Eén van die dingen is 
dat waar we in 2016 nog 1815 
inwoners hadden, hebben we 
er nu nog 1785. We zijn dus 
met steeds minder. Het bijzon-
dere daarvan is dat het aantal 
mannen is gedaald van 925 
naar 895, maar dat het aan-
tal vrouwen gelijk is gebleven 
op 890. Onze mannen moe-
ten dus iets harder werken 
om een vrouw aan de haak te 
slaan; wellicht neemt de ro-
mantiek in de polder weer iets 
toe. Dat laatste onderzoekt 
het CBS dan weer niet, helaas. 
In de grafiek zijn de Wijdewor-
mers bovendien weer uitge-
splitst naar de verschillende 
leeftijdsgroepen. Hierin zien 

we een duidelijke afname in 
de groepen tot 44 jaar, en een 
toename in de leeftijdsklassen 
daarboven. De gemiddelde 
leeftijd stijgt dus, en voor onze 
‘jongeren’ lijkt geen plek. 
Het aantal huishoudens is in 
3 jaar tijd licht gestegen, dit 
geldt voor zowel het aantal 
eenpersoonshuishoudens als 
de meerpersoonshuishou-
dens zonder kinderen. Het 
aantal 1- en 2-ouderhuishou-
dens is echter weer gedaald. 
Conclusie? De kinderen gaan 
het huis uit, maar lijken hun 
plek voornamelijk buiten 1456 
te vinden. Het gemiddelde 
aantal personen per huishou-
den is dan ook gedaald van 2,5 
naar 2,4. 
Overigens bestaan onze wo-
ningen voor 80% uit koopwo-
ningen, en de rest is huur. In 
totaal zijn 135 van de 665 wo-
ningen gebouwd vóór 1945, 
en vormt hiermee de grootste 
groep. Precies 100 personen 
die jonger zijn dan de AOW-
grens ontvangen een uitke-
ring, en vorige jaar zijn er 10 
geboortes geregistreerd. 
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Auteursrechten voorbehouden

diverse redactionele functies 
vervulde als bureauredacteur 
en als verslaggever. 
Na zestien jaar krantenwerk 
werd hij hoofd voorlichting in 
AMC. Die functie vervulde hij 
zes jaar. Vervolgens werkte 
hij anderhalf jaar freelance 
als journalist en communica-
tie adviseur tot hem door het 
Slotervaartziekenhuis werd 

gevraagd in dat ziekenhuis 
een afdeling PR en Voorlich-
ting op te zetten. Dat heeft hij 
gedaan en vervolgens heeft 
hij zelf zestien jaar lang leiding 
aan die afdeling gegeven. Elf 
jaar geleden vertrok hij uit het 
Slotervaartziekenhuis, werkte 
nog een tijdje freelance en ge-
niet nu van zijn pensioen.
Een persoonlijke link met de 
Wijdewormer heeft hij in de 

sport, want sinds hij 44 jaar 
geleden in Purmerend kwam 
wonen, is hij lid van de hoc-
keyclub De Kraaien. Voor die 
vereniging is hij niet alleen als 
speler actief geweest, maar 
ook als bestuurslid en als re-
dacteur van cluborganen. In 
Purmerend is Roy bestuurslid 
van het Filmhuis Purmerend.

Vervolg voorpagina

Roy Buijze hoofdredacteur

Cheque van € 1.000,- voor het 5 mei comité

De gemeente Wormerland heeft van Wecycle 
een prijs van € 1.000,- ontvangen. De gemeente 
kreeg deze prijs door deelname aan de recycle-
wedstrijd en werd 21e in de landelijke top 25. 
Maar eigenlijk hebben de bewoners dit gedaan 

Tange. De cheque werd in ontvangst genomen 
door de voorzitter van het 5 mei comité Henk 
Onderwater. De meeste leden van het 5 mei 
comité waren hierbij aanwezig. En wat de le-
den wel wisten, maar Henk Onderwater niet, 
was dat Henk ook nog een oorkonde kreeg uit-
gereikt door de burgemeester. Het college had 
besloten de oorkonde toe te kennen aan Henk 
voor zijn jarenlange inzet voor de gemeen-
schap van Wormerland. 
In zijn toespraak noemde de burgemeester al-
les wat Henk heeft gedaan voor de gemeente 
Wormerland. Een lange lijst waar we even kort 
wat uithalen. Vanaf 1970 is Henk actief in de 
politiek, was lid van de adviesraad Wormer-
land, had tientallen jaren zitting in het stembu-
reau Oost Knollendam en werd voor de 50e Be-
vrijdingsdag gevraagd voorzitter te worden van 
het 5 mei comité. Dit zou eenmalig zijn, maar is 
wegens succes verlengd. In 2018 organiseerde 
het comité de 23e bevrijdingsbannetocht en 
ze willen de 25 jaar volmaken. En Henk wil on-
danks zijn 82-jarige leeftijd ook de 25 jaar als 
voorzitter volmaken.

René Provoost

door het inleveren van elektri-
sche apparaten, spaarlampen 
en dergelijke. En dan te weten 
dat veel Wijdewormernaren 
dit inleveren in Purmerend. 
Gebruikelijk is dat dit geld naar 
een Oranjevereniging gaat, 
maar Wormerland heeft ge-
kozen voor het 5 mei comité. 
Dit omdat het 5 mei comité de 
Bannetocht organiseert voor 
alle kernen in de gemeente. 
Op vrijdag 5 oktober werd in 
de kantine van Nova Zembla 
in Wormer de cheque uitge-
reikt door burgemeester Peter 
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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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RegioBank en Bella Pelle slaan handen ineen
lokale ondernemerschap te bevorderen.
Bella Pelle Huidstudio opende haar deuren in 
2008. Afgelopen juli verhuisde de huidstudio 
van de zolderverdieping naar de benedenver-
dieping met eigen ingang. Eigenaresse Mirjam 
Levering-Ligthart werkt alleen met natuurlijke 
producten en heeft zich gespecialiseerd in het 
verbeteren van de huid.
RegioBank is de bank in de buurt waar mensen 
voor persoonlijke contact gewoon even kun-
nen binnenlopen. Daarnaast biedt RegioBank 
alle gemakken van deze tijd zoals internet en 
mobiel bankieren. ”Eigenlijk het beste van 
twee werelden, waarbij de klant zelf bepaalt of 
hij langskomt bij ons op kantoor of dat hij het 
zelf online regelt”, zegt Vincent Poel van NPFD. 
Mensen kunnen bij RegioBank terecht voor alle 
bankzaken: betalen, sparen en hypotheken.

Beelden terug in de Wijdewormer

Half oktober werd de Stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer, op aanbeveling van burgemees-
ter Tange, benaderd door de gemeente Wor-
merland. Ze hadden een aantal beelden waar 
de gemeente afstand van wilde doen. De beel-
den kwamen oorspronkelijk uit de Wijdewor-
mer. Ze zijn gemaakt door beeldend kunste-

naar Henri de Bruin die op de 
Wildschutweg heeft gewoond 
en in 2003 is overleden. 
Er was vanaf 1956 de BKR re-
geling (Beeldend kunstenaar 
regeling) en die door zijn ei-
gen succes weer in 1987 ten 
onder is gegaan. De kunstwer-
ken kwamen in bezit van de 
gemeente en de kunstenaar 
kreeg een uitkering. De beel-
den waar het over gaat, heb-
ben jaren in het gemeentehuis 
gestaan, maar de termijn was 
kennelijk verjaard.
De stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer wil dat deze 
‘cultuurschat’ een goede be-
stemming krijgt, maar in ieder 
geval bewaard blijft. Piet Gans 
en Dirk Kwantes hebben de 
beelden op 18 oktober opge-
haald. De bedoeling is dat een 
aantal beelden in het dorps-
huis komt en dat de rest voor-
lopig wordt opgeslagen.
 Op de foto zien we dat Piet 
de beelden een warm welkom 
geeft. De foto is genomen 
door Dirk Kwantes.

René Provoost

Poes aangereden op Ringdijk
Tijgerledy is 13 jaar en heeft een prima poezen-
leven op de Ringdijk en omgeving. Maar op 6 
oktober ging het mis. Ergens tussen vier uur en 
half negen in de middag is zij aangereden en 
liep daarbij verschillende ernstige verwondin-
gen, zoals botbreuken, op.
Het is iets waar alle dierenliefhebbers voort-
durend mee leven: het risico dat hun huisdier 
iets overkomt  en dan hoop je maar dat dat 
het beestje het overleeft en op tijd gevonden 
wordt. Tijgerledy heeft wat het laatste betreft 
geluk gehad. De eigenaresse vond haar op tijd 
en heeft haar direct aan de zorg van een die-
renarts kunnen toevertrouwen.
Zij is daarbij financieel door vrienden geholpen 
want zoiets kan aardig in de papieren lopen. 
Röntgenfoto’s, een operatie (een pootje moest 
helaas worden afgezet), geneesmiddelen, pijn-
stillers: zo’n rekening kan al snel oplopen tot 
een dikke zeven honderd euro. En dat is iets 
wat niet iedereen even in een zijvakje van zijn 
portemonnee heeft zitten.
De maximum snelheid in Neck is overal 30 km 
per uur en dat is op veel plaatsen eigenlijk al 
te snel. Maar dat stukje Ringdijk? Het is daar 
prachtig wonen. Schitterend uitzicht en heer-
lijk rustig. Wie kan daar nou nog zoveel haast 
hebben?

In dorpen en kleine steden 
verdwijnen steeds meer ban-
ken en winkels. RegioBank 
kiest bewust voor de regio. 
In Wijdewormer is RegioBank 
een leuke actie gestart. Een 
actie waarbij Nico Poel Finan-
ciële Diensten (NPFD), zelf-
standig adviseur van Regio-
Bank, samenwerkt met Bella 
Pelle Huidstudio.
Mensen die met een betaal-
rekening overstappen naar 
RegioBank ontvangen een ca-
deaubon t.w.v. €25,- van Bel-
la Pelle Huidstudio. Hiermee 
hoopt NPFD nieuwe klanten 
te verwelkomen en zo ook het 



6

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Herstelde molen opnieuw decor 
Twiskemolenloop
De 215e editie van de Twis-
kemolenloop vond 7 oktober 
plaats; een zonnige herfs-
tochtend tussen de 13 en 16 
graden en een straf windje 
waaide langs de molen. Voor 
de 598 lopers prima weer om 
mee te doen aan de eerste 
Twiskemolenloop van dit sei-
zoen 2018/2019. 
Meerdere lopers maken ge-
bruik van de Twiskemolenloop 
als voorbereiding op de na-
jaarsmarathon. 
Wederom waren er deze keer 
weer deelnemers uit Wijde-

wormer:
Jongens 1,5 km
Milan Foget 4e plaats in 7.06 
minuten 

Meisjes 1,5 km 
Fenna Foget 9e plaats in 9.18 
minuten

Heren 5 km. categorie M55
Ed Meyn 2e plaats in 22.32 
minuten

Vrouwen 10 km. 
Bianca Balvert 1e plaats in 
42.36 minuten

Nieuw outfit voor alle DZS teams

Alle teams van DZS spelen dit 
seizoen in een nieuw outfit, 
waarvoor dank aan de kle-
dingsponsor Sport 2000 te 
Purmerend. Club voorzitter 
Ron Slond geeft aan dat DZS 
zeer ingenomen is en hoopt 
dat de leden weer enthousiast 
de kleuren van DZS zullen ver-
dedigen.
DZS komt dit seizoen uit met 
9 teams, maar heeft hiervoor 
maar 1 veld tot haar beschik-
king, dit in verband met het 
aanleggen van het nieuwe 
complex. Het eerste team 
traint hierdoor op het complex 
van ZCFC in de Kalverhoek en 
het damesteam traint bij v.v. 
Jisp. De jeugdteams trainen 
wel op het eigen complex. 
Het eerste elftal komt dit jaar, 
door degradatie, uit in de 4e 
klasse A en komt daarin weer 
veel oude bekende tegenstan-
ders tegen. Ron hoopt dat 

de weg omhoog weer snel 
zal plaatsvinden. Het dames 
elftal speelt komend seizoen 
een klasse hoger, 3e klasse C 
met sterke tegenstanders uit 
de bollenstreek, maar met 
de nieuwe trainer-coach Car-
lo Rechards zal dit geen pro-
bleem zijn.
De aanleg van het nieuwe 
complex vordert gestaag en 
zodra de zanddijken zijn in-
geklonken, zal het medio ok-
tober starten met de verdere 
werkzaamheden waaronder 
de gezamenlijke bouw van de 
kantine met WWSV en Butje 
13.
Ook het vrijwilligersbeleid 
wordt aangepakt Met het oog 
op het nieuwe complex en de 
nieuwe kantin is er een nieuw 
vrijwilligers beleid door het 
bestuur uitgewerkt, meer in-
formatie hierover volgt.

Clinic bij Rijvereniging Amethyst
Julia Groenhart, internationaal 
Lichte Tour dressuuramazone, 
dressuur instructrice ORUN 
niveau 4 en craniosacraal the-
rapeute voor paarden, komt 3 
november naar rijvereniging 
Amethyst voor het geven van 
een clinic. 
Deze clinic is voor niveau B 

t/m Lichte Tour en wordt uit-
gevoerd in groepjes van 2 per 
45 minuten.
De clinic is in de binnenbak 
(20 x 40m) en deelname is  
€ 37,50 voor leden en € 42,50 
voor niet-leden van Amethyst.
Meer nieuws over de clinic in 
het volgend journaal.

Amsterdam Marathon
Zondag 21 oktober werd de 
marathon van Amsterdam ge-
lopen. De weersomstandighe-
den waren prima te noemen, 
weinig wind en bij een tem-
peratuur van 13 graden zijn in 
totaal 45.000 lopers van start 
gegaan. Op de marathon wa-
ren geen deelnemers uit Wij-
dewormer, wel op de Mizuno 
halve marathon 21,1 km en de 
TCS 8 km.

Uitslag halve marathon:
Nils Breebaart 1.38.23
Remco Overstegen 1.46.54
Michel Schooneman 1.52.39
Peter de Vries 2.04.57
Renate Hellingman 2.12.28

Uitslag TCS 8 km:
Falco van den Hoogen 36.52
Stephan v. d. Hoogen 42.13
Richard v. d. Hoogen 43.13 

WWSV F1 en D2 kampioen 1e helft 
veld 2018-2019

WWSV F1 en D2 zijn kampioen 
1e helft veld geworden. Ook 
de laatste wedstrijd wisten 
ze beide te winnen. Van harte 

gefeliciteerd allemaal!!!! Na 
afloop was er voor iedereen 
een beker en natuurlijk taart 
met wat de drinken.
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Burendag Kalverhoek

Op 6 oktober hield de Kalver-
hoek de jaarlijkse burendag. 
Burendag is een jaarlijks te-
rugkerend landelijk feest dat 
je samen viert met je buren 
en de buurt op - in principe - 
de 4e zaterdag in september. 
De Kalverhoek was dus ietsje 

later. Het wordt gesponsord 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds. 
Dit jaar verzamelde we rond 2 
uur ‘s middags op het terrein 
van jeu de boules club Butje 
13. Na een openingswoord 
van Gerda Laan en een uitleg 

hoe het spel werkt, zijn we 
in teams van 2 tegen elkaar 
gaan jeu-de-boulen. Bij dit 
spel moet je met je team een 
bepaald aantal punten scoren, 
in ons geval 13, om te winnen. 
Dit doe je door zoveel moge-
lijk ballen rondom een klein 
houten balletje te gooien. 
Omdat we dit met 2 tegen 2 
personen speelden met ieder 
3 ballen, kon je als team maxi-
maal 6 punten per ronde ha-
len. Dit hield in dat sommige 
partijen 10 rondes duurden en 
sommige maar 4. 
De buurt vond unaniem dat 

Bea en Theo Bijvoet gegaan 
voor de afsluitende barbecue. 
Uiteindelijk waren er onge-
veer 50 tot 60 mensen aanwe-
zig. Tijdens de barbecue was 
het voornamelijk heel gezellig. 
De sfeer was goed en ik vond 

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

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

De inzameling van kleding in 
Wijdewormer, die elk jaar in 
november gehouden wordt, 
bracht dit jaar beduidend 
minder op dan in voorgaande 
jaren. Een van de oorzaken 
lijkt te liggen in de datum die 
dit jaar een aantal weken eer-
der lag. Ook de zomer die tot 
diep in oktober doorging lijkt 
er mee te maken te hebben. 
Men is wat later begonnen 
met het opruimen van de zo-
merkleding en dat is altijd een 
goed moment voor het weg-
doen van overbodige zomer-
kleding. 

De aanhanger in Neck, die 
vroeger nog wel eens tus-
sentijds moest worden weg-
gebracht om weer plaats te 
maken voor volgende aan-
leveringen, bleek deze keer 
groot genoeg. Samen met de 
andere inzamelplek in de Ma-
ria Magdalenakerk in Wormer, 
werd zo’n 1100 kilo kleding in-
gezameld.
Het doel van de actie was dit 
jaar gericht op het stimule-
ren van het basisonderwijs in 
de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek.

SAM’s kledingactie bracht minder op

jeu de boules een heel stuk 
leuker was om te doen dan de 
meesten mensen hadden ver-
wacht. 
Nadat we een paar uur had-
den gespeeld zijn we met de 
hele buurtvereniging richting 

het ook heel leuk om de bu-
ren die je niet zo vaak spreekt 
weer even te zien. Alles bij 
elkaar was dit een hele gezel-
lige, en geslaagde, dag. Ik kijk 
nu al uit naar burendag 2019. 

Lucas van de Weijer
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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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Nieuwe ‘juffen’ zetten oude traditie voort

Alle clubs hebben de draad weer opgepakt. 
Zo ook de ruim 50-jarige SOOS, die op 13 sep-
tember startte en al weer een aantal gezelli-
ge donderdagmiddagen achter de rug heeft. 

door Piet Poel. 
Aan het eind van het vorige schooljaar namen 
diverse leerkrachten afscheid. Klaas Langman 
nam daarin het voortouw. Hij ging met (ver-
diend) pensioen. Daarna volgden nog vijf me-
dewerkers van onze OBS om een aantal andere 
redenen. Maar alle vacatures zijn voorzien en 
alles is weer compleet aan de gang. Ook daar 
dus nieuwe gezichten. 
Misschien was het wel juist daarom dat ie-
dereen verrast was toen bij aanvang van de 
SOOS-middag op 11 oktober een groep kinde-
ren de foyer binnen kwam lopen en zich daar 
opstelden voor een klein optreden. En deze 
keer waren dat, behalve de kleuters van de 
onderbouw, ook de leerlingen van groep 3 en 
4. Zij hadden, onder leiding van juf Mieke en 
juf Mariska, voor deze gelegenheid enkele lied-
jes ingestudeerd die zij de leden van de SOOS 
graag lieten horen. Met een luid applaus van 
een dankbaar publiek en een paar zakken ver-
snaperingen van de voorzitter Piet Poel, ver-
trokken de kinderen weer naar hun klaslokalen.
Dit jaar werden geen wenskaarten uitgedeeld 
door de kinderen. Daardoor konden de kinde-
ren niet naar de mensen toe om ze een kaart 
te overhandigen en bleef het contact met aan-
wezige grootouders beperkt tot een schuchter 
wuif handje. Een teleurstelling dus voor de kin-
deren die hun opa of oma niet zo snel konden 
ontdekken in die volle foyer.
Maar daar heb je dan weer een oma of een opa 
voor om dat weer helemaal in orde te maken 
en alle leed snel te doen vergeten.
Foto’s zijn van Nel van Dorp

Daar heeft Nel van der Laan 
afscheid genomen als voor-
zitter. Zij werd met ingang van 
het nieuwe seizoen opgevolgd 

Tekeningen Parlevlietcollectie in Starnmeer
Op 6 oktober was het stol-
pen-oogstfeest, georgani-
seerd door Boerderijstichting 
Noord Holland, ‘vrienden 
van de stolp’. Het werd ge-
houden in de stolpboerde-
rij ‘Buitenwerkplaats’ op de 
Starnmeerdijk 6 in Starnmeer. 
Noord-Holland telt op dit mo-
ment 5.500 stolpboerderijen, 
maar er verdwijnen er elk jaar 
zo’n 25. Ja, hoe is het dan over 
220 jaar? 
Er waren 135 gasten waarvan 
er maar 4 uit de Wijdewor-
mer kwamen. Wel leuk voor 
de Wijdewormer was, dat de 
stichting Cultuurhistorie Wij-
dewormer 4 zuilen had neer-
gezet met tekeningen en ver-
halen van de Parlevliet-collec-
tie. Voor wie niet weet waar 

het nu over gaat, zie de uitleg in het WWJ van 
juni 2013: http://www.wijdewormer.nl/oud/
Media/WijdeWormerJournaal-juni2013.pdf
Verder waren er veel sprekers en was er ook 
een zanger die het ‘stolpenlied’ zong. En na-
tuurlijk het gezellig samenzijn van de stolpbe-
woners.

René Provoost
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Running Diner in Neck

Op 13 oktober was er voor de 11e keer het 
Running Diner in Neck. Tegen mensen die niet 
weten wat het is, zeggen we wel eens: dat is 
dat je dan heel hard achter je eten moet lopen, 
maar het is wat relaxter. 
De deelnemende buurtverenigingen waren dit 
jaar Oud Neck, Het Klaverblad, Onder Hoog-
spanning, De Windhoek en voor het eerst nu 
ook De Noordwester. Er waren in totaal 60 
deelnemers. 
Om 18.30 uur kwamen we zoals altijd samen 
in de schuur van Niek en Greet Konijn. Daar 
kregen we ook weer volgens traditie een wel-
komstdrankje en stonden de amuses al klaar. 
Daarna kregen we het briefjemet  waar we ons 
voorgerecht kregen en waar we om 19.00 uur 
werden verwacht. De mensen die het voorge-

Weer chaos in polder door verkeersinfarct
Op woensdag 10 oktober had-
den we weer een verkeers-
infarct in Neck. Er was een 
ongeval op de A7 waarbij 5 
auto’s waren betrokken en 
de linkerrijstrook was afgeslo-
ten. Om 5 uur was er al een 
half uur vertraging en dat liep 
later op tot 1 uur. Ja, en dan 
worden automobilisten toch 
ineens heel andere mensen. 
We hoorden laatst al op het 
nieuws dat er bij files automo-
bilisten op de snelweg waren 
omgedraaid. Dit ging nu niet, 
omdat de spitsstrook ook in 
gebruik was. Maar er werd ge-
zocht naar alternatieve routes 
en dat is dan de Zuider- of de 
Noorderweg. 
Daar zijn beide wegen niet 
op berekend, maar als je keu-
ze dan was gevallen op de 
Noorderweg, dan kom je door 
Neck. En dan komt er van de 
andere kant een trekker en 
later een vrachtwagen en dan 

staat alles vast. Getoeter en geschreeuw, een 
complete chaos. Velen gingen over de Necker-
brug en dan via de Zwarteweg, maar ook gin-
gen auto’s massaal tegen de rijrichting in door 
de Neckerstraat. En als je dan zo veel vertraging 
hebt gehad, dan doe je dit ook maar gewoon 
met 50 tot 70 kilometer, waardoor fietsers 
soms plotseling uit moesten wijken naar de 
stoep. Als er op dat moment boetes uitgedeeld 
zouden worden, dan kon van de opbrengst het 
Wijde Wormer Journaal zo weer een jaar ver-
der. 
Op de lijst van de Contact Commissie staat voor 
het overleg met Burgemeester en Wethouders 
al het punt: inrijverbod Noorder- en Zuiderweg 
tijdens de avondspits. Heb je hier ook ideeën 
over of wil je hierover mee praten, dan zou ik 
zeker op woensdag 21 november naar deze 
avond gaan. Het begint om 20.00 uur. Er komen 
natuurlijk nog veel meer onderwerpen aan bod 
die de Wijdewormer aan gaan, dus kom sowie-
so.

René Provoost

recht moesten bereiden wa-
ren natuurlijk al eerder weg-
gegaan in afwachting van wel-
ke vier mensen er straks voor 
hun deur staan. Dat is altijd 
weer een verrassing. 
Aan het einde van het voor-
gerecht kregen we dan weer 
een briefje met waar we het 
hoofdgerecht mochten nutti-
gen. Dit zit in een gesloten en-
velop en ook dat weet je dus 
pas op het laatst. 
Na het hoofdgerecht kwamen 
we om 22.15 uur weer samen 
in de schuur van Niek en Greet 

en daar stond het toetje op ons te wachten. Tij-
dens en na het toetje was er genoeg tijd om na 
te praten over waar en wat we gegeten had-
den en met wie en natuurlijk met een glaasje 
of flesje erbij. 
Het is voor de organisatie altijd weer een hele 
puzzel om alles in te delen. Wie doet het voor-
gerecht, wie het hoofdgerecht, wat hebben ze 
de jaren ervoor gedaan, waar hebben ze eer-
der gegeten en met wie. Maar alle lof voor de 
organisatie die het weer geweldig had georga-
niseerd. Onze dank en waardering voor, Greet 
Konijn, Ina Poel, Mirjam Levering, Sylvie Fou-
cart en Yvonne Konijn. De foto’s zijn gemaakt 
door Niek Konijn.

René Provoost
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Loods Neckerhop in gebruik genomen

De afgelopen zomer is er veel werk verzet op 
het terrein van het Neckerhop. Vrijwel het hele 
vaarseizoen werd besteed aan de sloop van 
de oude houten loodsen, het heien, het stor-
ten van de fundering en het egaliseren van het 
terrein. In augustus werd de stalen opbouw 
geplaatst. Er kwam een dak op van vezelbeton 
golfplaten met een flink aantal ramen van po-
lycarbonaat om voldoende daglicht binnen te 
krijgen. 
Hierna kon het startsein worden gegeven voor 
de laatste fase: het afbouwen. Begonnen werd 
met de de wanden. Deze werden aan de bui-
tenkant bekleed met geïmpregneerde Zweedse 

rabatdelen die vooral zwart gespoten werden. 
Voor de bevestiging werd een houten regel-
werk aangebracht op de stalen spanten waarop 
de rabatdelen met roestvrij stalen nagels werd 
vastgezet, gepandekseld. Twee grote doorgan-
gen, een in de zijwand en een in de kopse kant 
aan de Noordzijde waarborgen een goede be-
reikbaarheid.  De firma Wouters legde vervol-
gens de betonplaten zowel binnen als buiten 
de loods, waarna er met een hoogwerker in de 
loods  aan de elektriciteit en de verlichting kon 
worden begonnen. Zowel binnen als buiten 
werd rondom LED-verlichting aangelegd.
Zaterdag 6 oktober werden nog wat laatste 
klusjes verricht want de volgende dag werd be-
gonnen met het stallen van de schepen. Kon-
den er voorheen maar 10 schepen in de loods 
worden ondergebracht, in deze nieuwe loods 
vinden 15 schepen een riante plek. De rest 
overwintert, zoals gebruikelijk, op het terrein 
eromheen. De nieuwe loods is, wat het aan-

tal vierkante meters betreft, 
kleiner dan de oude. Maar 
door de vrije overspanning (er 
staan binnen geen steunpila-
ren) kan de volledige ruimte 
efficiënter worden benut.
Er is de afgelopen maanden 
veel werk verzet door een vas-
te ploeg leden die van tijd tot 
tijd werd aangevuld met leden 
voor bepaalde klussen. Een 
ploeg die, onder aansturing 

door John Omtzigt (Wildschutweg), met gepas-
te trots kan terugkijken op een mooi resultaat: 
een botenloods die er zijn mag en volledig is 
berekend op de toekomst.
Lassen en slijpen is binnen uiteraard niet toe-
gestaan vanwege brandgevaar. Maar voor 
schilderen en schuren, mits voorzien van sto-
fafzuiging, is de loods ideaal.
De foto’s zijn gemaakt op de laatste dag voor-
dat de 15 boten naar binnen werden gereden. 
Goed te zien is het effect van de lichtplaten in 
het plafond en de ruime toegang.

De buren op bezoek.
Op 24 oktober kregen we 
bezoek van Stichting Pony-
club Zuidoostbeemster. In 
de schoolvakanties maken ze 
altijd een of meerdere lange 
ritten. Ditmaal reden ze door 
de Wijdewormer. Het is altijd 
een leuk gezicht. Het enige 
wat erop aan te merken viel, is 
dat ze het inrijverbod van de 
Neckerstraat negeerden. Dit 
geldt voor voertuigen, maar 
ook voor ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee. 
Ondanks dit, maakte toch ie-
dereen ruimte voor ze.

René Provoost
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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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Het is weer voorbij die mooie zomer

Na een prachtige zomer die maar niet op leek 
te houden, is het nu toch echt herfst. Dat be-
tekent ook weer meer kans op mist. Dat mist 
ook weer hele mooie plaatjes op kan opleve-

‘Prachtige lijnen van mist en schaduwen’. Hij 
is genomen op de Noorderweg in onze Wijde-
wormer. Nu mag je niet zomaar een foto ge-
bruiken, omdat daar (meestal) auteursrecht op 
zit. Deze is genomen door Wilma van Zalinge. 
We zochten contact met haar en we kregen 
toestemming om hem te gebruiken voor het 
Wijdewormerjournaal. 
Wilma is een hobbyfotograaf die het liefst land-
schappen fotografeert. Ze heeft nog veel meer 
prachtige foto’s genomen in onze omgeving. 
Ben je geïnteresseerd, dan kun je veel meer 
van haar zien op haar Instagram-account Wilm-
avz61. 
Maar naast de toestemming van Wilma kregen 
we ook nog een verhaal. Wilma had deze foto 
genomen en wilde eigenlijk wel weten wie dit 
was. Ze heeft de foto op Facebook gedeeld om 
te kijken of ze achter zijn identiteit kon komen. 
En dat lukte. Een zwager van deze man herken-
de hem. Hij fietst elke werkdag van Purmerend 
naar Heemstede. Zijn zwager kocht de foto van 
Wilma en heeft hem uitvergroot en cadeau 
gegeven voor zijn 50e verjaardag. Fantastisch 
cadeau toch?

René Provoost

Liander of Die-ander?

In het vorige nummer schre-
ven we over het vervangen 
van een aantal meters elek-
trakabel in de Neckerstraat 
en Neck. Maar we verbaas-
den ons er ook over dat de 
bewoners geen brief hadden 
ontvangen. Dus, een mail naar 
Liander. Het antwoord kwam 
niet voor de uiterste inlever-
datum, maar een dag later 
kregen we antwoord. 
Liander vertelde ons dat 
er in de maand september 
geen werkzaamheden had-
den plaatsgevonden in de 
Neckerstraat. Oh, maar wat 
deden al die borden dan hier 
en waarom hadden we dan 
2 keer 2 dagen overlast en 
waarvoor was dat haspel met 

een nieuwe kabel? Dus een 
mail terug, met een foto van 
de haspel waarvan de kabel in 
het gegraven gat werd getrok-
ken. En waarom mochten wij 
de Neckerstraat niet meer uit 
en moesten we tegen het ver-
keer in rijden en was ook Neck 
afgesloten voor alle verkeer? 
Onze vraag was ook, is er dan 
nog een andere netwerkbe-
heerder dan Liander en wie is 
dat dan? 
Na een aantal weken hebben 
we nog geen bericht terug. De 
grote vraag blijft, was het nu 
Liander of Die-ander? En wie 
is dan die ander? Ja, we heb-
ben stroom, maar wie levert 
dat nu eigenlijk?

René Provoost

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 
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ren blijkt wel uit deze foto. 
We kwamen hem tegen op in-
ternet en vonden hem prach-
tig. De tekst onder de foto is 
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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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Mevrouw Duivis 90 jaar

Mevrouw Duivis van de Noorderweg 77 werd 
op 10 oktober 90 jaar. Dit was voor burgemees-
ter Peter Tange een reden om haar op 11 okto-
ber te komen feliciteren. 
Mevrouw Duivis is geboren in Zaandam. Na de 
lagere school deed ze de ulo. Op 24-jarige leef-

tijd trouwde ze met meneer Duivis en ze gingen 
in Koog aan de Zaan wonen, waar haar man 
vandaan kwam. Er was (toen ook) een tekort 
aan woningen, en ze gingen boven de rokerij 
van Duivis wonen. Ze waren blindelings te her-
kennen omdat de geur van rookvlees ook naar 
boven doordrong en ook in hun kleding zat. La-
ter verkochten ze ook vers vlees. 
Twee jaar later werd hun eerste kind Ingrid ge-
boren. Ze verhuisden nog 2 keer in Koog, zoals 
de inwoners van Koog aan de Zaan het noe-
men, en kregen nog 2 zoons, Dick en Hajo. 
Nu is onze burgemeester ook geboren en geto-
gen in Koog. Dus er kwamen heel veel verhalen 
over de goeie ouwe tijd in Koog. 
Toen de kinderen groter werden, werkte ze op 
het kantoor van het bedrijf. De kinderen gingen 
op paardrijden. Dat paardrijden is uiteindelijk 
de reden geworden om te verhuizen naar de 
Wijdewormer, waar ze in 1983 gingen wonen. 
Ze hadden voornamelijk Friese paarden. Haar 
man is in 2003 overleden en Dick en Hajo na-
men de zaak over. 
In 90 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd, 
maar mevrouw Duivis is een bijzondere vrouw 
en is met haar tijd meegegaan. Ze heeft toen 
ze 85 was nog een parachutesprong gedaan op 
Texel. De kinderen die zelf niet durfden, ston-
den op de grond te kijken hoe ze naar beneden 
kwam. Ze zit nu nog op een roeivereniging in 

Wormerveer en dat doet ze 
2 keer in de week. Ze roei-
en meestal op de Zaan, maar 
gaan ook naar Spijkerboor of 
naar de Woudaap in Krom-
menie. Het is niet alleen voor 
het roeien, maar ook voor de 
gezelligheid. Een bakkie koffie 
bij het keerpunt en dan weer 
terug. 
Gelukkig heeft ze toen ze 40 
was haar rijbewijs gehaald en 
gaat nog overal naar toe en 
ze brengt vaak andere men-
sen weg. Ze kookt nog zelf, 
heeft een mobiele telefoon 
waarmee ze ook whatsappt, 
ze heeft een computer en 
heeft contact via de e-mail. 
Haar zoon Hajo woont nu in 
het huis en mevrouw Duivis 
woont ernaast in een prachtig 
verbouwde stal met een mooi 
uitzicht over de weilanden. 
Geweldig, als je zowel licha-
melijk als geestelijk nog zo ge-
zond bent en nog zoveel kan 
doen op 90-jarige leeftijd.

René Provoost

Feest bij Baloe

Op 14 September was het dubbel feest bij Ba-
loe in Neck! Het 5-jarig bestaan van deze ves-
tiging van Baloe en het jaarlijkse zomerfeest 
werden gevierd. 
Baloe is een kinderopvang voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Er is een kinderopvang, een peu-
terspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De 
kinderopvang vindt plaats in een vleugel van 

basisschool Wijdewormer. In 
deze prachtige nieuwbouw 
(multifunctionele accommo-
datie waarin ook de school en 
het Dorpshuis gevestigd zijn) 
hebben zij eigen ruimtes voor 
dagopvang, buitenschoolse 
opvang en peuteropvang. 
Op het feest waren tal van 
oud-Hollandse spellen geor-
ganiseerd zoals spijkerpoe-
pen, blikgooien en sjoelen. 
Alle ouders hadden heerlijke 
(gezonde) hapjes gemaakt, al 
met al een flinke tafel vol met 
lekkers. 
De aanwezige ouders alsmede 
de leidsters van Baloe zijn erg 
enthousiast over deze locatie 
van Baloe. Op naar de volgen-
de 5 jaar!
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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
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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).

 

 

 

 

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 
 
 

Mooie zomer bracht meer verkeer op 
het water
Het was de afgelopen zomer 
bijzonder goed toeven op het 
water. Alles wat kon varen 
koos het ruime sop en ging 
erop uit. Varen te midden van 
alles wat er op en rond het 
water leeft heeft wel iets rust-
gevends. Schaapjes en koeien 
die in de wei lopen te grazen 
of liggen te herkauwen. Wei-
de- en watervogels die elk met 
hun eigen geluid de zomer vie-
ren. En vanaf het water alles 
ziet er toch weer anders uit. 
Maak maar eens een rond-
vaart door Amsterdam of een 
andere stad, het is gewoon 
een belevenis, vooral als het 
donker is.
Een tochtje door onze ring-
vaart mag er ook best zijn. Het 
is alleen jammer dat de Enge-
wormerbrug nog steeds niet is 
gerenoveerd en intussen ook 
niet bediend wordt. Het be-

perkt de mogelijkheden van 
de pleziervaart enorm door-
dat alleen kleinere schepen 
onder deze brug door kunnen. 
Desondanks was het aantal 
passanten bij de Neckerbrug 
de helft groter dan vorig jaar. 
Voor onze brugwachter Bert 
Roeleveld, die dit jaar as-
sistentie kreeg van Ko Roele-
veld, leken oude tijden her-
rezen te zijn. “Het is in jaren 
niet meer zo druk geweest” 
beweerde Bert.

De aantallen op een rijtje:  
 2018  2017
April        8  21
Mei         83  63
Juni         84  75
Juli          194  67
Aug         70  65
Sept        32  28
Okt.        16  10
Totaal    487  329

B&W op bezoek bij theetuin de 
Neckermolen

Op 22 september kwamen 
burgemeester Peter Tange, 
en de wethouders Kees van 
Waaijen en Rob Berkhout op 
bezoek bij theetuin de Necker-
molen. Ze hadden een uitno-
diging gekregen en maakten 
daar gebruik van. Ze waren 
enthousiast over de smaakvol 
ingerichte theetuin. 
Het was het eerste jaar van 
de theetuin en het was een 
fantastische zomer. Ook de 
locatie blijkt perfect te zijn. 

Veel fietsers en wandelaars 
kwamen langs, waarvan de 
meesten bij toeval. Ze hebben 
75 zitplaatsen en er zijn een 
aantal zondagen geweest dat 
ze allemaal bezet waren. Van 
het totale aantal bezoekers 
hebben ze geen idee. 
Inmiddels is de theetuin geslo-
ten en gaat volgend jaar april 
of mei weer open. Op de foto 
naast B&W, Dirk Kwantes en 
zijn zonen Jan en Dieko.

René Provoost
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Uitslagen klaverjassen WWSV
Vrijdag 5 oktober werd er geklaverjast in de 
kantine van WWSV, De Boogbal. Het zijn al-
tijd gezellige kaartavonden bij deze vereniging 
maar dat neemt niet weg dat er alles aan ge-
daan wordt om de punten binnen te slepen. 
Daarbij komen letterlijk alle troeven op tafel. 
Soms heb je dan van die avonden dat iemand 
de wind mee heeft. De hele avond de troeven 
in handen heeft en lacht om de pogingen van 
anderen om dat tij te keren. Deze avond was 
voor Rikus Konijn zo’n avond. Hij haalde niet 
alleen vier marsen en daarmee de marsenprijs. 
Hij werd ook de winnaar van de avond met 
5588 punten. Hij kon dus naar huis met onder 
elke arm een prijs. 
Minder voorspoed viel Piet Konijn ten deel. 
Met slechts 3759 punten werd hij laatste maar 
verdiende daarmee wel de poedelprijs. 
Hieronder weer de tien beste kaarters van 
deze avond. Inmiddels is ook de volgende 
kaartavond (2 november) achter de rug. Het 
is wat verwarrend, maar die uitslagen komen 
in het volgende WWJ. En ook dan hebben we 
de avond daarvoor een kaartavond (30 novem-

Paddenstoelen bij breicafé
Vroeger maakten we in deze tijd van het jaar 
een herfstbakje en wie de mooiste padden-
stoelen had, kreeg de hoogste waardering. 
Maar we weten nu dat paddenstoelen heel 
functioneel zijn in de natuur en dus laten we 
ze staan.
Als alternatief kun je ook zelf paddenstoelen 
maken, op internet staan leuke patronen om ze 
te haken. Ook in allerlei handwerkbladen kun 
je haakpatronen vinden. Een mooie padden-
stoel  is natuurlijk de vliegenzwam, rood met 
witte stippen.
Wie een beetje handig is, maakt ook kabouter 
Spillebeen er bij. Een leuk idee om het samen 
met de kinderen te maken. Het volgende brei-
café is op 21 november om 2 uur aan de Hal-
lerweg 46.

Anneke den Hollander

Uitslagen damesklaverjassen
De tweede klaverjasavond van dit seizoen 
werd goed bezocht. Met 32 dames aan de acht 
speeltafels was de foyer gezellig gevuld. Met 
speels gemak werden de troeven uitgespeeld 
en de punten binnen gehaald. 
Tina Laan deed dat niet onverdienstelijk. Zij 
haalde vier marsen en ging dus met de mar-
senprijs naar huis. En dat het gezegde ‘wie 
schrijft die blijft’ niet altijd opgaat wordt wel 
aangetoond door het povere resultaat dat Elly 
Visser deze avond bereikte. Ondanks het feit 
dat zij een rol speelt in de organisatie van het 
damesklaverjassen kwam zij niet verder dan 
3622 punten. Maar zij verdiende daarmee wel 
de poedelprijs.
Er is nog één avond gepland voor dit eerste 

Voorzitter Frank Deinum 
neemt afscheid van RVO
Donderdag 15 november neemt Frank Deinum, 
na 17 jaar als voorzitter van de Stichting Wijde-
wormer Gemeenschap, afscheid van het Raad 
van Overleg.
Frank heeft in al die jaren als voorzitter van 
SWG veel meegemaakt, in de beginperiode in 
het jaar 2000 het samenstellen van een nieuw 
bestuur, de eeuw wisseling, het beheren van 
het voormalige Posthuys, wisseling van be-
heerders en niet te vergeten het realiseren van 
het nieuwe MFA complex.
Frank heeft het hele proces met ups en downs 
meegemaakt, de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw verliepen moeizaam maar uitein-
delijk staat er een geweldig complex waar we 
trots op mogen zijn, mede door de inzet van 
Frank.
Na het RVO op 15 november om 21.00 uur is 
men in de gelegenheid om Frank de hand te 
schudden.

Arie Bierhaalder
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ber) bij WWSV gehad waarvan 
de uitslagen in het januari-
nummer komen. Maar in dat 
nummer halen we alles weer 
in. Dan vermelden we, behal-
ve de uitslagen van 30 novem-
ber, ook de uitslagen van 21 
december. 
Data voor de rest van het 
seizoen zijn: 2 november, 30 
november, 21 december, 25 
januari, 22 februari, 22 maart 
en 19 april.

1. Rikus Konijn                5588 
2. Jan Buys                      5222
3. Klaas Wijkstra            4981
4. Ans Marees           4918
5. Siem Denneman         4856
6. Tinie Vet                   4792
7. Mw. A. Berkhout        4666
8. Ryann de Witt           4629
9. Peter Vredenburg      4449
10. Daan Molevelt           4421

deel van het seizoen en wel op 
20 november. Zodra de data 
voor het tweede gedeelte be-
kend zijn zullen wij die hier 
vermelden. 
De beste acht dames van deze 
avond:

1. Yvonne Konijn            5449
2.  Tine laan                    5334
3. Bea bijvoet                  5282
4. Barti Klomp                 5006
5. Tiny konijn                  4969
6. Marianne Kruijver     4968
7. Rina Verkuyl               4923
8. Toos Evers                  4894

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

Hallerweg 64
������������������
0612906561
www.bella-pelle.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING - OSAINE SEA CARE - OXYGENEO
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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
Za 17-11 Munten-opmaak avond 20:00 Foyer

Band van Mark van der
Beek(oud Necker)
Blues en RockBand
en onze DJ Jean Vice met
Sitekick Edwin.

Di 20-11 Damesklverjassen 20:00 Foyer
Wo 21-11 CCWW en B&W 19:30 Grotezaal
Za 24-11 Besloten feestje 20:00 Foyer
Za 01-12 Besloten Feest 20:00 Foyer

Op de Rock avond - 17 no-
vember - speelt de band van 
Mark van der Beek. Geboren 
op Neck en later verhuisd 
naar Lelystad. Hij speelt in een 
blues&rock band... Kom ge-
zellig luisteren en dansen op 
deze munten-opmaak-avond!

Voor, in de pauze en na draait 
onze huis DJ Jean Vice met zijn 
sitekick Edwin de populairste 
pop/rock hits. Verzoeknum-
mers altijd welkom!!
Aanvang 20:00 uur tot ...... 
uur.

Munten-opmaak avond

Oosterdwarsweg 1
1456 NR  Wijdewormer 
Telefoon:  +31(0)299 - 42 76 22

Email: info@beetsbv.com    
Web:  www.beetsbv.com
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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


