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Zaterdag 2 juni markt paar-
denspullen in Wijdewormer
Vanaf 11.00 uur is er een markt in tweedehands 
paardenspullen bij de Rijvereniging en Pony-
club Amethyst, Noorderweg 116A. Behalve een 
grote verscheidenheid aan paardenspullen zijn 
er ook leuke attracties voor de kleintjes en kan 
er een ritje met de paardenkoets worden ge-
maakt. Zie voor meer informatie pagina 9

Bannetocht 5 mei groot succes

Op 5 mei was de 23e Bevrijdingsbannetocht 
door Wormerland. Het thema was dit jaar ‘Na-
tuurlijk Wormerland’. Het weer was prachtig en 
het was op een zaterdag, dus dat hadden we 
al mee. Onderweg was er genoeg te beleven. 
Zo speelde op kinderboerderij ’t Weidje het 
jeugdorkest Ratatouille. Onderweg kon je bij 
de stempelposten genieten van een drankje en 
was er een aantal activiteiten om te bekijken. 
De activiteit in de Wijdewormer was de biolo-
gische melkgeitenboerderij De Stolpen. Je kon 
de plek van de melkmachines bekijken, waar-
vandaan je de stal in kon kijken waar 800 geiten 
liepen. Piet en Christina Stolp waren op alles 
voorbereid. Ze werden geassisteerd door hun 
drie kinderen, Fréderique, Maurits en Anique 

en twee van hun medewer-
kers, Donja en Bianca. Mau-
rits en Donja waren bezig met 
het voeren van de geiten en 
de stal op te strooien, terwijl 
Piet en Bianca alle informatie 
gaven die je maar wilde horen. 
In de partytent stonden Chris-
tina en Anique, die de liefheb-
bers trakteerden op koffie, 
limonade, koek en een stukje 
geitenkaas, gemaakt van hun 
eigen melk. Fréderique was 
ook in de partytent en zorgde 
voor de bevoorrading. Omdat 
er geen vraag in de puzzel zat 
die met De Stolpen te maken 
had, reden sommigen voor-
bij, zonder het in de gaten te 
hebben. Om die reden is Co 
Konijn aan de weg gaan staan 
om iedereen die dit wilde, te 
begeleiden naar de stal. Co 
zou daar sowieso al zijn. Daar-
om was Ger van de Hoek ge-
vraagd of hij weer samen met 
René Provoost de stempelpost 
in het dorpshuis wilde beman-

nen. 
Al voor 13.00 uur waren we door de 150 kaar-
ten heen en gebruikten we de routekaart ook 
als stempelkaart. Het was ook al duidelijk dat 
we aan de 80 medailles niet genoeg hadden. 
We kregen er nog 10 uit Jisp, zodat we wel alle 
kinderen en de mensen buiten de Wijdewor-
mer een medaille konden geven. De namen 
van deelnemers die geen medaille hebben ge-
kregen, werden genoteerd en deze zijn onder-
tussen afgeleverd. Na de sluiting om 17.00 uur 
was het terras bij het dorpshuis nog goed ge-
vuld en kwamen er nog steeds Wijdewormers 
binnendruppelen. In de Wijdewormer hadden 
we 166 deelnemers. De verdeling was als volgt: 
119 volwassenen op de fiets en 26 kinderen 
onder de 12. Verder 20 wandelaars en 1 step. 
Ook was er weer een puzzel voor de kinderen, 
maar hierover hebben we een apart artikel. 
Ook fietste Harma Baak mee, de notulist van 
het 5 Mei Comité Wormerland en zij maakte 
prachtige foto’s. Je kunt ze bekijken op www.
myalbum.com/album/jaJAXM7zF7eX. Voor ie-
dereen die meegefietst heeft is dit heel leuk en 
misschien zie je jezelf. Voor iedereen die niet 
meegefietst heeft: zie wat je gemist hebt en tot 
volgend jaar. Wat deze dag nog leuker maakte, 
was dat we alleen positieve geluiden hebben 
gehoord. We kijken dan ook terug op een zeer 
geslaagde dag.

René Provoost.

Zie pagina 21  voor een fotoimpressie

Oud-inwoner Wijdewormer kreeg een lintje
Afgelopen 26 april had de 
76-jarige Cees Wijhenke op 
het gemeentehuis in Kaag 
en Braassem (waartoe ook 
zijn woonplaats Woubrug-
ge hoort) een afspraak met 
het kernteam. Een dergelijke 
afspraak had hij wel vaker, 
omdat hij een dorpsgenoot 
begeleidt die een psychisch 
probleem heeft, dus dat viel 
niet op. Maar de verrassing 

Vervolg op pagina 3
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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 7 juli
Kopij uiterlijk op:
woensdag 28 juni
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 26 juni
Plastic: 
dinsdag 12 juni
Groen: 
dinsdag 5 en 19 juni
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
28 juli
29 september
24 november 

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

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
29 juni

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
Maandag 18 juni

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

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539

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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Wormerland heeft nieuw college
De coalitie van Wormerland heeft een akkoord 
bereikt. De namen van de vier wethouders 
zijn bekend gemaakt. Het wordt een voortzet-
ting van de huidige coalitie, te weten Groen-
Links, VVD, CDA en PvdA. Op 17 mei hebben 
deze partijen hun handtekening gezet onder 
het coalitieakkoord. De komende vier jaar 
gaan zij werken aan de thema’s ‘wonen, soci-
aal, maatschappelijke en burgerparticipatie, 
duurzaamheid en bestuurskracht en financieel 
duurzaam’. De beoogde collegevertegenwoor-
diging is ook bekend. Er worden twee nieuwe 
wethouders voorgedragen: Rob Berkhout van 
de VVD en Harold Halewijn van GroenLinks (zij 
komen in de plaats van respectievelijk Frans 
Saelman en Elly Fens). Samen met de wethou-
ders Kees van Waaijen van de PvdA en Jeroen 
Schalkwijk van het CDA zijn zij, na goedkeuring 

van de raad, de wethouders van het nieuwe 
college. Op 29 mei worden zij geïnstalleerd.
GroenLinks heeft als grootste partij na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 
het initiatief genomen bij het formeren van 
een coalitie van partijen in de gemeente. 
Harold Halewijn is beoogd wethouder namens 
GroenLinks. “Ik ben blij dat we gisteren onze 
handtekening mochten zetten onder het coa-
litieakkoord. Op 29 mei bespreken wij het coa-
litieakkoord met de gemeenteraad. Het is een 
vernieuwend en ambitieus programma waar ik 
samen met mijn nieuwe collega’s de komende 
vier jaar hard aan ga werken”. 
Over de inhoud van het coalitieakkoord wordt 
nog nadere informatie verstrekt. Als dit ons 
nog voor het ter perse gaan bereikt, zullen wij 
dat zeker nog in deze editie vermelden.

was groot toen hij niet naar de vergaderruimte 
maar naar de raadszaal werd gebracht, waar 
de burgemeester hem benoemde tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Cees werd in 1941 geboren op de Noorderweg 
81, waar zijn ouders een boerderij hadden. 
Hij bracht er zijn jeugd door en bezocht de 
Openbare Basisschool in Neck. Daarna ging hij 
naar de HBS in Purmerend waar hij de beta-op-
leiding volgde. In 1963 verhuisde hij met zijn 
ouders naar Neck, waar hij bijna 10 jaar in de 
Raadhuisstraat heeft gewoond. Vandaar ver-
huisde hij naar Woubrugge vanwege zijn werk 
als docent aan de Hogeschool Leiden. 
Cees heeft zich op velerlei manieren verdien-
stelijk gemaakt voor de sport. Dat begon al op 
jonge leeftijd bij onze korfbalvereniging WWSV, 
waarvan hij van 1955 tot zijn verhuizing in 1973 
lid was en veel vrijwilligerswerk deed. In de 
aanbevelingsbrief van voorzitter Ruud Auwe 
stond deze tekst van Tea Wijkstra: “Cees Wij-
henke heeft zich jaren ingezet voor de korf-
balvereniging WWSV te Wijdewormer. Onder 
andere voor ledenwerving, als jeugdleider, in 
de jeugdcommissie, als penningmeester en als 
voorzitter. Hij heeft zich ook heel erg ingezet 
voor de bouw van de toenmalige nieuwe kan-
tine. Een man met hart voor onze korfbalver-
eniging en nog steeds vol belangstelling. Hij is 
ook lid van onze ‘Club van 50’. Zonder zijn inzet 
was WWSV in 1960 ter ziele gegaan wegens le-
denverlies, maar onze vereniging bestaat nu al 
70 jaar.”
Ook voor de voetbalvereniging in Woubrugge 
is Cees nog altijd actief en heeft hij verschillen-
de bestuursfuncties, waaronder het voorzitter-
schap, vervuld. Voorts werd melding gemaakt 
van zijn inzet voor een buurtgenoot met psy-
chische problemen.

Oud-inwoner Wijdewormer kreeg een lintje
Het was erg jammer dat zijn enige broer Ja-
cob deze dag niet meer heeft kunnen meema-
ken. Jacob overleed vorig jaar in november op 
85-jarige leeftijd, maar de beide nichtjes, Ani-
ta en Carina, konden de plechtigheid namens 
hem bijwonen.

Nieuwe brug Bartelsluis 
definitief 

B en W van Wormerland heeft bekendgemaakt 
dat de bouw van de nieuwe brug die de Enge-
wormer gaat verbinden met Wormer definitief 
doorgaat. Er was één beroepschrift ingediend. 
De Raad van State heeft het beroep ongegrond 
verklaard. Dit betekent dat het bestemmings-
plan onherroepelijk is geworden. Op de foto 
zien we de pilaren waarop de brug komt te rus-
ten. Nu de rest er nog even op. De oplevering 
zal volgens planning in september zijn.
René Provoost
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ABBRING ZON DESIGN
DE MEEST OOGVERBLINDENDE COLLECTIE 
ZONWERING VAN NEDERLAND

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

WWW.ABBRINGZONDESIGN.NL

• ZONWERING

•GORDIJNEN

•LAMINAAT

•HORREN

•ROLLUIKEN

•VLOERBEDEKKING

•HOUTEN VLOEREN

•KASTENWANDEN

Effe Anders
eterij

Koemarkt 5
1441 DA  Purmerend

Telefoon: 0299 404696
Fax: 0299 471779

Mobiel: 06 24200896

Keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)

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

0299-421706
0299-421197

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

BUSKERMOLEN
installatietechniek

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

Schoehuijs

bedrijfswagens & bandenservice vof

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

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

MB
 

Elektro-&
 
BeveiligingsTechniek 

 
 

     Elektrotechniek 
     Beveiligingstechniek 
     Datanetwerken 
     

Intercomsystemen
 

 

Wildschutweg 33 1456 AD Wijdewormer

 

Tel :0299-473620  Mob

 

:0643090370

 

Mail: mark@mb-elektro.nl

 

 

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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:
Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 

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

electrotechnische installaties  NEN keuringen  electronische toegangscontrole  
besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie

Verlichting in bedrijfshal Neckerstraat
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Weer een spannende prijsuitreiking Bannetocht 5 mei

Op 23 mei was het voor een aantal kinderen in 
Wormerland weer een spannende dag. In het 
gemeentehuis was de jaarlijkse prijsuitreiking 
van de puzzel van de Bannetocht van 5 mei. 
In totaal waren er 650 betalende deelnemers, 
waarvan 96 kinderen. In de Wijdewormer wa-
ren er 26 kinderen onder de 12 jaar gestart, die 
voor een prijs in aanmerking kwamen. Het was 
dit jaar een erg moeilijke puzzel, maar als je de 
puzzel goed had ingevuld, dan was het woord 
´onbespoten´. Maar helaas kan niet iedereen 
winnen en in de Wijdewormer werden er, zo-
als elk jaar, twee prijswinnaars getrokken die in 

het dorpshuis zijn gestart. Dat 
waren dit jaar Fabian Konijn 
uit Zuidoostbeemster (11 jaar) 
en Brian Klut van de Zuider-
weg uit de Wijdewormer (4 
jaar). De prijsuitreiking werd 
zoals altijd gedaan door de 
voorzitter van het 5 Mei Comi-
té, Henk Onderwater, en onze 
burgemeester Peter Tange. Na 
de inleiding van Henk nam de 
burgemeester het woord. Hij 
begon de namen van de kin-

deren die een prijs hadden gewonnen op te 
noemen en vertelde hen wat er ging gebeuren. 
Hij stelde de kinderen wat vragen over wat ze 
onderweg hadden gezien en wat hun was op-
gevallen. Hijzelf vond de geitenboerderij erg 
indrukwekkend. Daarna stelde hij wat vragen 
over de puzzel en hoe ze aan de antwoorden 
waren gekomen. Hij vond de puzzel zelf ook 
wel moeilijk en had toch wel stiekem op zijn 
telefoon naar een aantal antwoorden gezocht. 
We begrepen allemaal wel dat de meeste kin-
deren een beetje waren geholpen. Daarna wer-
den de kinderen stuk voor stuk naar voren ge-
roepen en kregen ze hun cadeau. Dat is elk jaar 
weer heel spannend. Je krijgt je cadeau, maar 
je mag het nog niet uitpakken. Als alle kinde-
ren het cadeau hebben gekregen, dan telt de 
burgemeester af van 5 naar 0 en dan mogen 
ze het allemaal tegelijk uitpakken. De ouders 
waren van tevoren benaderd door het 5 Mei 
Comité voor een passend cadeau. Toen alle ca-
deaus waren uitgepakt, mochten alle aanwezi-
gen naar de kantine om nog wat na te praten 
en wat te drinken met een versnapering. En zo 
kwam er weer een einde aan een spannende 
en leuke middag. En gelukkig mochten we weer 
een foto maken van de winnaars uit de Wijde-
wormer, samen met de voorzitter en de burge-
meester. Fabian en Brian, gefeliciteerd.

René Provoost

Jongeren opgelet
Het onderstaande is uitslui-
tend voor jullie bedoeld: jon-
geren in Wormerland die iets 
boeiends willen doen in de 
komende zomer. Wil je bij-
voorbeeld weten of onderne-
men iets voor je is? Of wil je 
meewerken aan het opzetten 
van een online community? 
Of wil je juist zelf een activiteit 
organiseren? Het kan allemaal 
deze zomer! 
ZomerOndernemer 
Is een eigen bedrijf echt iets 
voor jou? Of wil je eens kijken 
of ondernemen bij jou past? 
Het project ZomerOnderne-
mer is een unieke kans om 
tijdens de zomervakantie het 
ondernemerschap te ervaren. 
Het ontwikkelen van kleding, 
bouwen van websites, verko-
pen van producten of het or-
ganiseren van evenementen… 
alles kan!
Het project duurt zes weken 
en begint met een driedaagse 

training, waarbij je alle on-
dersteuning krijgt om zelf aan 
de slag te kunnen. Kijk voor 
meer info op: www.zomeron-
dernemer.nl/landelijk-zaan-
streek-waterland.
Online community voor en 
door jongeren
Help jij Scwo Jongerenwerk 
om een online community op 
te zetten? Weet je alles van 
sociale media, wil je vloggen, 
bloggen, muziek delen of fo-
to’s posten van een tof feest? 
Zie jij in jezelf een influencer? 
Of ben je juist heel goed in het 
maken van websites? We zijn 
op zoek naar jou! 
Door onderdeel uit te maken 
van de online community 
weet je wat er te doen is voor 
jongeren in Wormerland. Zie 
jij hierin een leuke uitdaging? 
Neem dan contact op met jon-
gerenwerkster Yessy Zijlmans 
via Yessy.zijlmans@scwo.nl of 
06 4948 6519. Op dinsdag en 

donderdag is ze ook aanwezig 
bij Scwo (Faunastraat 62 in 
Wormer).
Zelf een activiteit, evenement 
of project organiseren?
Droom jij wel eens om een 
leuke activiteit te organiseren 
voor jezelf, je vrienden of alle 
jongeren in Wormerland? De 
gemeente stelt maximaal € 
1.000,- beschikbaar voor jouw 

goede idee.
Het kan van alles zijn, een eve-
nement, activiteit of project. 
Bijvoorbeeld een foodfestival, 
sporttoernooi of poolparty. 
“The sky is the limit!” 
Heb jij een gaaf idee? Ook 
hiervoor kun je contact opne-
men met Yessy Zijlmans van 
Scwo. 
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

40 jaar badminton in de Wijdewormer

Zoals beloofd in het Wijde-
wormer Journaal van april 
2018 zijn we op zoek gegaan 
naar de historie van het bad-
minton in de Wijdewormer. 
Bij onze zoektocht naar dat 
eerste begin kwamen we te-
recht bij Theo en Lies Metz 
(Ringdijk). Ze zijn enorm gast-
vrij; het was heel gezellig in de 
mooie woonark waar ze al 46 
jaar wonen.
“Ja, hoe is dat begonnen”, be-
gint Theo zijn verhaal. “We 
hadden met een klein groep-
je buurtgenoten, Henk en 
Joke van Malsem, Ton en Joke 
Beentjes en wij tweeën, al lan-
ger de wens om te gaan bad-
mintonnen, maar er was in het 
dorpshuis geen avond meer 
vrij. Die mogelijkheid ontstond 
pas ergens in 1978. De tennis-
vereniging, die in 1976 werd 
opgericht, speelde toen in het 
dorpshuis. In de loop van 1978 
werden de eerste twee banen 
opgeleverd en kon de tennis-
club dus naar buiten, naar 
hun eigen banen en kwam er 
een avond vrij voor ons. Daar 
hebben we dankbaar gebruik 
van gemaakt en zijn ons club-
je, samen met familieleden 
en collega’s gestart. De exacte 

datum is niet meer bekend, 
maar dat moet ergens in het 
voorjaar zijn geweest. Het was 
niet een echte sportvereni-
ging, er werd gewoon lekker 
een avond gesport. Het doel 
was wel om te winnen, maar 
er werd niet meegedaan aan 
competities met andere ver-
enigingen”.
De gymzaal in het oude dorps-
huis, ’t Posthuijs, was eigen-
lijk niet geschikt voor sporten 
als badminton. Daarvoor was 
de zaal te laag, waardoor de 
shuttle om de haverklap het 
plafond raakte. Ook ontbra-
ken de lijnen voor badmin-
ton. Theo vertelt daarover: 
”Er stonden geen lijnen op 
de vloer en we kregen geen 
toestemming om lijnen op 
de vloer te schilderen. Om te 
kunnen badmintonnen heb je 
echt lijnen nodig. Daarop heb-
ben we een list verzonnen. De 
lijnen waren losse stroken, die 
werden neergelegd en met de 
banken gespannen gehouden. 
De middenlijn werd met krijt-
draad uitgezet en dan op de 
knietjes ingekleurd. Na afloop 
moesten we dan alles weer 
netjes opruimen en schoon-
maken. Later kregen we wel 

toestemming om de lijnen op 
de vloer te schilderen. Dat 
hadden we zo netjes aange-
pakt dat we ook voor de vol-
leybalclub de lijnen mochten 
schilderen. Een paar jaar later 
moest vanwege waterschade 
de vloer worden vervangen. 
Daarbij werden meteen ook 
alle lijnen aangebracht. Dat 
hoefden we niet zelf meer te 
doen”.
Er zijn periodes geweest dat er 
met 20 leden gespeeld werd. 
In de gymzaal is echter maar 
één baan beschikbaar. Met 
vier spelers op de baan zitten 
er dan telkens 16 te wachten 
en dan kom je eigenlijk te wei-
nig aan spelen toe. Ze maak-
ten een indeling wie tegen wie 
speelde en keken daarbij ook 
naar ervaring en spelkwaliteit. 
Er is toen ook een poosje spra-
ke geweest van een ledenstop. 
Sinds een paar jaar speelt de 
badmintonclub in het nieuwe 
dorpshuis in een moderne, 
goed geoutilleerde sportzaal 
die hoog genoeg is. Theo is 
laatst nog een keer langs-

gekomen om even te kijken 
naar het badminton. “Hier is 
de hoogte van de zaal goed. 
En dat telbordje dat ze nog 
steeds gebruiken is al min-
stens 50 jaar oud. Dat heb ik 
ooit gekregen van een volley-
balclub via mijn werk. Die club 
stopte ermee en wij konden 
het telbord goed gebruiken”. 
Theo zou best nog mee willen 
doen met het badminton in de 
Wijdewormer, maar vanwege 
zijn rug is dat niet verstandig. 
“Het gebeurt niet!”, zegt zijn 
vrouw Lies streng. Voor Theo 
is dat erg jammer, maar voor 
anderen ligt dat weer heel an-
ders. Er zijn is nog ruimte voor 
een paar nieuwe leden. Het is 
nog steeds een heel gezellig 
clubje voor iedereen die het 
leuk vindt een avondje in de 
week te badmintonnen. Kom 
gerust eens kijken op de don-
derdagavond, vanaf 20.00 uur 
in de gymzaal van het dorps-
huis. De contributie bedraagt 
€ 90,- per jaar. Voor meer in-
formatie: Nico Timmer 06 - 57 
20 00 45.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Sportcomplex in stroomversnelling

Na langdurig en intensief 
overleg zijn de partijen uitein-
delijk tot elkaar gekomen. De 
besturen van de drie vereni-
gingen hebben zich kunnen 
vinden in een oplossing voor 
een financieel knelpunt: de 
totale kosten van het sport-
complex. Er was al in een eer-
der stadium gekozen om het 
complex onder te brengen in 
een BV, toen bleek dat de be-
lastingdienst een probleem 
had met de btw-verrekening 
in de oude constructie. Daar-
na vond verder overleg plaats 
om de beheerskosten van 
het complex te drukken. Ge-

meente, BPD Ontwikkeling en 
de drie verenigingsbesturen 
gingen akkoord met de bouw 
van één kantine in plaats van 
de twee aparte kantines voor 
respectievelijk DZS en de com-
binatie WWSV/Butje 13.
Na dit akkoord moesten de 
verenigingen nog op zeer kor-
te termijn overleggen met hun 
leden. Hiervoor werd eerst 
op 14 mei een voorlichtings-
avond georganiseerd waarbij 
de plannen werden gepresen-
teerd. Voor de leden was dat 
een eerste kennismaking met 
het idee van één kantine. De 
presentatie bevatte veel cij-

fermateriaal waarmee dit plan 
gerechtvaardigd werd. 
Na deze avond moesten de 
drie besturen nog toestem-
ming krijgen van hun achter-
ban via een extra algemene le-
denvergadering. Nu deze ach-
ter de rug zijn en alle besturen 
de steun hebben van hun le-
den, is de kogel definitief door 
de kerk: er komt dus één kanti-
ne voor alle verenigingen. Het 
is een situatie waaraan men al 
heel lang gewend is. Het heeft 
veel voordelen qua kosten en 
gebruiksmogelijkheden. Aan 
de andere kant moeten er wel 
duidelijke afspraken komen 

om irritatie te voorkomen.
De planning ziet er nu als volgt 
uit:
In november denkt men te 
kunnen starten met de bouw 
van de kantine. In het voor-
jaar van 2019 zal vervolgens 
begonnen worden met de 
aanleg van de velden. Dat zou 
betekenen dat het sportcom-
plex dan in september 2019 
in gebruik genomen kan wor-
den. De omwonenden zullen 
dus nog even geduld moeten 
hebben voordat de wekelijkse 
parkeeroverlast in het week-
end is opgelost. 

Inloopspreekuur Dienstencentrum
Woensdag 13 juni is de foyer 
van het dorpshuis weer be-
schikbaar voor het Diensten-
centrum Wormerland. Vanaf 
9.30 uur zijn de consulenten 
aanwezig om alle vragen te 
beantwoorden op elk gebied. 
Ook kunnen zij desgewenst 
zorgen voor inschrijving voor 
bijvoorbeeld Tafeltje-dek-je 
of voor een lidmaatschap van 
de wijkbus. Op deze koffieoch-

tend wordt een presentatie 
gegeven over gezonde voe-
ding.
Verder staan er voor dit sei-
zoen nog twee koffieochten-
den met een inloopspreekuur 
gepland op 11 juli en op 8 au-
gustus. Het thema op 11 juli is 
‘senioren in beweging’ en op 
8 augustus gaat het over ‘een 
levensboek schrijven’.

Onze penningmeester heeft een 
tussenstand
Met het saldo op onze reke-
ning gaat het langzaam weer 
de goede kant op. Er waren 
op zaterdag 26 mei ruim 70 
betalingen binnengekomen, 
die in totaal goed waren voor 
€ 840,-. Een mooie en hoop-
gevende tussenstand. Hoop-
gevend ook omdat er nog heel 
veel mensen zijn die nog niet 
in de gelegenheid waren te 
doneren en dat in de komen-
de maand alsnog gaan doen. 
Dat gaat tegenwoordig ook zo 
makkelijk met die bank-app. 
Veilig en snel en je weet het: 

als je vergeet uit te loggen 
doet de app dat zelf. Maar wat 
ons betreft mag het natuurlijk 
ook op de ouderwetse manier 
met een bankgiroformuliertje. 
Voor vijf euro per gezin kun-
nen wij weer een paar jaar 
vooruit. Als je dat uitrekent, 
is dat minder dan een kwartje 
per editie. Geen geld eigenlijk. 
En een penningmeester die 
weer fluitend naar zijn werk 
gaat, is ook wat waard. 
Ons rekeningnummer vindt u 
op bladzijde 3 van het Wijde 
Wormer Journaal.
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wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

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

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

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

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

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

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

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

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

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

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

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

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

“WIJ VERZORGEN NAAR UW WENSEN, DE OPVANG 
VAN UW KINDEREN IN HUISELIJKE SFEER”.
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Markt tweedehands paardenspullen in Wijdewormer

Zaterdag 2 juni organiseert rij-
vereniging en ponyclub Amet-
hyst voor de vijfde keer op rij 
een markt voor tweedehands 
paardenspullen. Paardenlief-
hebbers kunnen hun hart weer 
ophalen bij de diverse stands 
met een grote verscheiden-
heid aan paardenspullen. Het 
is een markt die in die vijf jaar 
is uitgegroeid tot een begrip 
bij de liefhebbers. Maar be-
halve een plek waar paarden-
spullen van eigenaar wisselen, 
is er ook volop gelegenheid 
om de kleintjes kennis te laten 
maken met paarden.
Een ritje maken op de rug van 
een echte pony is voor hun 
toch een hele belevenis. Er is 
ook een paardenkoets die je 

meeneemt voor een tochtje door de polder. En 
dan is er ook nog een loterij waar je voor twee 
euro al kans maakt op een van de vele leuke 
prijzen: natuurlijk verschillende ruitersportarti-
kelen maar ook een paardenfotoshoot bijvoor-
beeld. Of een proefrijles op een paard of pony, 
of een ‘fit-check’ voor ruiters, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Want er zijn er 
nog veel meer. De prijzen zijn beschikbaar ge-
steld door diverse bedrijven in Noord-Holland. 
Het belooft weer een mooie dag te worden 
rondom onze edele viervoeters.
Dit evenement is vijf jaar geleden ontstaan uit 
een initiatief van Amethyst-lid Lis van der Wal. 
Lis doet dit geheel vrijwillig en de opbrengst 
van de dag komt dan ook geheel ten goede aan 
de paardrijvereniging en ponyclub! Amethyst 
is dan ook bijzonder dankbaar en trots op Lis, 
omdat zij ieder jaar weer veel tijd en moeite 
steekt in het organiseren ervan en zij er in een 
paar jaar tijd echt een heel succesvol evene-
ment van heeft weten te maken! 
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Boer Zoekt Vrouw in Wijdewormer

“Ik ben een billenman. Ik hou 
van dikke billen”, liet Mar-
nix zich ontvallen tegenover 
Yvonne Jaspers. Dat was en-
kele maanden geleden toen 
Yvonne voor de tv-opname 
een bezoek bracht aan de 
boerderij van Marnix Knete-
man aan de Noorderweg. De 
opnamen waren voor het eer-
ste programma in dit seizoen 
van Boer Zoekt Vrouw, waar-
in de 12 kandidaten werden 
voorgesteld. Dit programma, 
gepresenteerd door Yvonne 
Jaspers, werd zondag 13 mei 
uitgezonden. Hierin was on-
der andere te zien hoe Mar-
nix haar een rondleiding gaf 
door de stallen waarin zijn 
trots, zijn dikbillen, stonden. 

Het waren ook deze dieren die 
de aanleiding vormden voor 
een gedachtewisseling over 
de omvang van billen, waarbij 
het niet steeds duidelijk was 
over wie of wat het ging. 
Yvonne is er ook een kei in om 
bij de kandidaten op zoek te 
gaan naar romantiek en karak-
tertrekken die daar de ruimte 
voor geven. Bij de een was dat 
een mooie open haard, die 
nooit aanging maar nu samen 
met Yvonne werd aangesto-
ken. Bij de ander was het de 
woonkamer die vrijwel nooit 
gebruikt werd. Bij Marnix was 
het een heel gezellige bab-
bel op de bank en een trotse 
uitleg over de overvolle prij-
zenkast van zijn dikbillen. Een 

ding hebben ze eigenlijk ge-
meen: voor de liefde hadden 
ze tot nu toe gewoon geen 
tijd. Hun bedrijf staat op num-
mer 1 en de rest… komt nog 
wel een keer. Maar wie weet 
komt dat er nu echt van. 
We hebben uit de video een 

paar plaatjes (stills) opgeno-
men. Op sommige daarvan 
lijkt Marnix toch geïnteres-
seerd te zijn in meer dingen 
dan dikbillen alleen. Ruim drie 
miljoen kijkers wachten de 
ontwikkelingen in spanning af. 
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De buurtverenigingen aan het woord

Deze keer zijn we bij ‘De Molenbuurt’. De Mo-
lenbuurt begint op de Oosterdwarsweg, bij het 
viaduct vanaf de A7 en loopt dan via de Noor-
derweg richting Neck tot en met Knook. Totaal 
zijn het 27 woningen. Een kleine buurtvereni-
ging dus, maar zoals we te horen krijgen, tot 
grote dingen in staat. De naam Molenbuurt 
komt van het onderstuk van een molen dat ten 
tijde van de oprichting achter het land van de 
Molenhoeve, Noorderweg 127, stond. Meer 
informatie hierover vindt u in een ander artikel 
in dit blad. 
We zijn op bezoek bij de captain, Ben Zandvliet, 
waar ook de coach Fransiska Exalto is aange-
schoven. We maken eerst nader kennis met ze. 
Ben is 56 en komt oorspronkelijk uit de Haar-
lemmerliede. Toen hij 10 jaar was kocht zijn 
vader een bedrijf op de Zuiderweg, waar hij tot 
zijn 25e woonde. Hij trouwde met Marian en 
ze kochten een huis aan de Tjadenweg, waar 
ze 11 jaar hebben gewoond. Daarna verhuis-
den ze naar de geboorteplek van Marian aan 
de Noorderweg, waar ze nu al 19 jaar wonen. 
Van beroep is Ben onderhoudsmonteur bij een 
snackfabriek. Als hobby sleutelt hij aan oude 
tractoren, waarmee hij ook meedoet met rit-
ten in Noord-Holland. Fransiska is 53, geboren 
in Jisp, daarna verhuisd naar Noordwijkerhout, 
Almere, Biddinghuizen, Luttelgeest en weer 
teruggekomen in Jisp. Vanaf 2007 woont ze op 
de Oosterdwarsweg. Ze doet nu een master-
opleiding voor verpleegkundig specialist GGZ 
en werkt momenteel in Haarlem. Haar hobby 
is paardrijden, maar door haar studie komt ze 
daar op dit moment niet aan toe. 
In 2017 deed de Molenbuurt met de playback 
‘Jochem Meijer met Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen’. Ze werden er 4e mee. Zoals gebrui-
kelijk bij de Molenbuurt stond ook nu weer 
bijna de halve buurtvereniging op het podium. 
Het was ook een moeilijke act met veel tekst, 

vandaar dat er vijf Jochems 
waren. Ze werden gespeeld 
door Fransiska Exalto, Dieko 
Kwantes, Daphne Schoenma-
ker, Eric Termaat en Annema-
rie Zandvliet. De zeven dwer-
gen werden gespeeld door 
René Veldt, Joey Rijke, Jane 
Schokkenkamp, Erik van der 
Stoel, Wil ter Beek, Marian 
Zandvliet en Ben Zandvliet. 
Sneeuwwitje werd gespeeld 
door Elisa van den Toorn. In 
het eindklassement werden ze 
dat jaar zevende. 
Maar ze hebben succesvol-
lere jaren gehad, vooral met 
de playback. Als we een ver-
slag zouden maken van alle 
verhalen die we horen, dan 
vullen we hier makkelijk het 
hele WWJ mee. Doen we niet, 
maar we pakken er toch even 
twee uit. Ze hadden de zwem-
badact met het Molenbad in 
2011, toen werden ze eerste. 
Dit noemen ze de doorbraak 
van de Molenbuurt. Ze gingen 
er zelfs mee ‘on tour’. Ze tra-
den op in De Rijp, maar daar 
werden ze helaas tweede. 
Er moest natuurlijk wel een 
club uit De Rijp winnen. Ver-
der hadden ze in 2013 een 
act met schaars geklede poli-
tieagenten (Full Monty). Fran-
siska had bedacht, zonder het 
de politieagenten te vertellen, 
dat alle vrouwen van de Mo-
lenbuurt tijdens de act, rozen 
en slipjes naar ze gingen gooi-
en. Het ging zo spontaan dat 
een van de deelnemers een 
moment dacht dat het echt 
was. 
De playback ervaren ze als 
een groeiproces. Ze beginnen 
meestal met een man of zes, 
maar elke keer komen er meer 
bij en al repeterende groeit 

het. Het op gang komen duurt vaak wel even, 
want er moet natuurlijk eerst even worden 
bijgepraat en het liefst met een drankje erbij. 
Ze oefenen overigens niet heel veel, maar de 
donderdagmiddag van de feestweek hebben ze 
de generale. Na een aantal keren oefenen gaan 
ze met z’n allen eten en daarna gaan ze naar 
de playback. Met de Zeskamp neemt iedereen 
wat mee, dat wordt neergezet en wie zin heeft 
die pakt wat. Bij de zeskamp is niet iedereen 
betrokken. Ongeveer de helft is actief. 
Maar naast de zeskamp doen ze meer. De 
meeste jaren hebben ze een barbecue. Daar 
komt dan toch zo’n 40 man. Iedereen neemt 
zijn eigen drank mee en het vlees wordt cen-
traal ingekocht. Ze hebben ook een aantal jaren 
gevaren met een grote sloep van Jan Kwantes. 
Zo gingen ze naar Varkensland en Broek in Wa-
terland en een andere keer naar Amsterdam. 
Ze hebben ook een running dinner gehad met 
de hele Noorderweg, maar dat is ‘overleden’. 
Daarna deden ze een ‘sitting dinner’. Dat is het-
zelfde concept, maar dan op één locatie. Dit 
deden ze met een spel erbij, waarbij je na elke 
gang moest wisselen. Toen de nieuwe woning 
van Piet en Marjan Beets klaar was, organiseer-
den Piet en Marjan daar een burendag. Bij de 
Molenbuurt hoef je geen lid te zijn. Bij activitei-
ten neemt iedereen wat mee en bij de barbe-
cue betaal je voor het vlees. En als het nodig is, 
zoals bij de zeskamp, gaan ze met de pet rond. 
Voor onverwachte dingen hebben ze wel een 
kas. Naast captain is Ben ook penningmeester. 
Voor de shirtjes hebben ze sponsors. Achterop 
staan hun namen, te weten: Roel van der Stoel, 
Rob van der Wardt, Beets bv, René Veldt, Ko-
nijn Interieur, Stoeterij Eureka, Van der Veen, 
Knook AGF en Poel Makelaardij. Op de vraag 
wat ze eventueel zouden willen veranderen, 
krijgen we met een grijns als antwoord, dat de 
sloot-en-slobrace eigenlijk de Molenbuurtloop 
zou moeten heten. Maar als er iets zou moe-
ten veranderen, dan zou er een nieuwe captain 
en een nieuwe coach moeten komen. Het zou 
leuk zijn als de jeugd het stokje een keer zou 
overnemen. Verder willen ze eigenlijk alles wel 
zo houden, de sfeer is altijd goed. Voor hun is 
de Molenbuurt de gezelligste buurtvereniging.

René Provoost
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De Molenstomp

Voor ‘De buurtverenigingen 
aan het woord’ waren we op 
bezoek bij de Molenbuurt. We 
stelden de vraag waar deze 
naam vandaan komt. Immers, 
niet iedereen uit de Wijde-
wormer is hier geboren. We 
kregen als antwoord dat dit 
te maken heeft met ‘de Mo-
lenstomp’. Deze stond tijdens 
de oprichting van de buurt-
verenigingen ter hoogte van 
Noorderweg 127. Om precies 

te zijn op de grens van 127 
en 129. Maar 127, waar nu 
Co Havik woont, heet Molen-
hoeve. We wilden meer de-
tails, dus vroegen we dit aan 
de voorzitter van de stichting 
Cultuurhistorie Wijdewormer, 
Dirk Kwantes. Dirk woont ook 
nog eens in de Molenbuurt, 
dus betrouwbaardere infor-
matie konden we niet krijgen. 
Even terug in de tijd. Toen 
onze polder in 1626 werd 

drooggemalen door een aan-
tal molens, stond ter hoogte 
van de Molenhoeve een rij 
van drie molens. Later werd 
hun taak overgenomen door 
een stoomgemaal. Twee van 
de drie molens raakten in 
verval; de hoogstgeplaatste 
bleef nog lang intact. Maar 
ook deze raakte zijn wieken en 
het bovenstuk kwijt, dus bleef 
alleen de Molenstomp over. 
In 1980 moest echter ook de 
Molenstomp eraan geloven. 
Ten tijde van de oprichting van 
de buurtverenigingen stond 
hij er nog wel en daar heeft 
de Molenbuurt dus zijn naam 
aan te danken. Maar voordat 
de Molenstomp verdween, 
woonden daar nog Siem Kok 
en zijn vrouw. Ze moesten het 
doen zonder stromend water. 
Siem Kok was kunstschilder 
en pianoleraar. Er zijn mooie 
schilderijen en aquarellen van 

hem bekend met afbeeldin-
gen van ons mooie waterland 
en onze polder. 
Toen zij de Molenstomp ver-
lieten, is hij daarna afgebrand. 
Er gingen geruchten dat de 
brand was aangestoken in op-
dracht van de eigenaar, het 
waterschap. Waarschijnlijk 
omdat toen al de wens be-
stond om deze molen in volle 
glorie te herstellen, maar het 
Waterschap had daar geen 
oren naar om reden van de 
kosten. We herhalen nog 
maar even dat het om ge-
ruchten ging. Bij de stichting 
Cultuurhistorie Wijdewormer 
staat de herbouw van de mo-
len wel op het verlanglijstje, 
maar dit lijstje ligt nog in de 
ijskast. Voorlopig moeten we 
het doen met een oude foto 
van de Molenstomp, die we 
van Dirk mochten lenen. 

René Provoost

Na Neckerstraat nu ook Neck in ’t led

De vervanging van de be-
staande straatverlichting door 
ledlampen is op 14 mei van 
start gegaan. Van alle bestaan-
de lantaarnpalen werden de 
oude armaturen verwijderd 
en vervolgens voorzien van 
een nieuwe armatuur met led-
lampen. Ook de aansluiting op 
de stroomvoorziening werd 
vervangen en aangepast. De 
twee werknemers van Pilkes, 
het bedrijf dat dit deel van de 
vervanging uitvoert, pakten 
dit klusje heel efficiënt aan. 
Een man beneden die de voe-
dingskabel loskoppelt terwijl 
de andere naar boven gaat, de 

armatuur losmaakt en aan de 
voedingskabel laat zakken. De 
nieuwe armatuur is vooraf al 
voorzien van een nieuwe ka-
bel. Nadat de monteur deze 
door de lantaarnpaal heeft la-
ten zakken, wordt de nieuwe 
armatuur geplaatst. Vervol-
gens wordt de nieuwe kabel 
beneden weer aangesloten. 
Het gaat snel. Slechts enkele 
minuten later rijden ze alweer 
naar de volgende lantaarn-
paal. Natuurlijk werd ‘s mor-
gens, voordat de mannen aan 
de slag gingen, de stroom af-
gesloten en gecontroleerd dat 
alle straatverlichting stroom-

loos was. En ’s avonds ging de 
spanning er weer op en kon-
den we allemaal vaststellen 
dat de ledlampen brandden. 
Dit is echter pas de eerste 
fase van de overgang naar de 
nieuwe ledverlichting. In een 
tweede fase moet nog een 
aantal lantaarnpalen worden 
bijgeplaatst om overal over 
voldoende licht te kunnen 
beschikken. Een ding is wel 
zeker: met deze maatregel 
wordt een flinke besparing op 
de stroomkosten gerealiseerd
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In mei leggen de vogels hun ei

Het is een heel oud spreek-
woord, maar het loopt ook 
wel een beetje achter. Of de 
vogels lopen een beetje voor 
door deze uitzonderlijk mooie 
en warme meimaand. Hoe het 
ook zij, het krioelt van jong 

leven om ons heen. Sjaak laat 
ons weer meegenieten van 
wat hij tijdens zijn wande-
lingen in ons poldertje ziet, 
zoals dit nest met hongerige 
boerenzwaluwen. Waar hun 
ouders het voer kwijt kunnen, 

laten de jongen duidelijk zien. 
Geen misverstand mogelijk. 
Ook het scholeksterjong staat 
al op eigen poten en de meer-
koeteieren zijn ook verlaten, 
want de jongen zwemmen 
dartel rond. Sjaak Mol heeft 

nog meer foto’s ingestuurd 
van eenden met een talrijk 
nageslacht. Soms wel 10 pul-
len waar moeders alle zorg 
aan heeft. 
Met dank aan Sjaak Mol (De 
Kuilweg) 

Boerenzwaluw

Meerkoeten

Scholekster
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Weer een afvaldumping in de Wijdewormer
Op 18 mei bleek er een hoe-
veelheid afval in onze polder 
te zijn achtergelaten. Deze 
keer ging het om een aantal 
zakken en een doos die wa-
ren gedumpt langs de Ooster-
dwarsweg. In de doos had een 
HP-printer gezeten. Ze hadden 
er goed over nagedacht, want 
het adres was keurig van de 
doos afgescheurd.
Zoals gebruikelijk in dit soort 
gevallen werd onze kernregis-
seur hiervan in kennis gesteld. 

We gaan ervan uit dat de da-
ders van deze dumping geen 
inwoners van onze polder 
zijn, maar het is toch goed te 
weten dat zij in het verleden 
meerdere malen konden wor-
den opgespoord. Het zijn vaak 
kleinigheden in het afval die 
bruikbare aanwijzingen ople-
veren. En natuurlijk is de boe-
te veel hoger dan de kosten 
van het netjes afleveren bij de 
gemeentewerf.

René Provoost

Stekkenmarkt trok veel bezoekers

Het was een prachtige, zon-
overgoten zondag, die 6e 
mei. Er werd al vroeg begon-
nen met het uitpakken en 
installeren van de kramen 
en dat kwam ook goed uit. 
Het mooie weer trok al vroeg 
veel passanten. Fietsers die 

profiteerden van het ideale 
fietsweer stapten af toen ze 
de bedrijvigheid van de markt 
zagen waardoor, lang voor de 
markt officieel begonnen was, 
al menige stek van eigenaar 
wisselde. 
Kortom: het was al vroeg druk 

en dat bleef het ook tot na 
het middaguur. Het gevolg 
was dat menig kraampje al 
leeg begon te raken toen de 
markt nog een uur te gaan 
had. Een geanimeerde markt 
waar de tuinclub Wijdewor-
mer met enige trots op terug 

kan kijken. Het was overigens 
de achtste editie van dit jaar-
lijkse fenomeen. Daar was 
enige verwarring over, maar 
dat hebben we nu vastgesteld. 
Op naar de negende stekken-
markt in 2019.
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Rhinopneumonie oorzaak van doodgeboren veulen

Stal Nieuwland, van Sylvia en Jaap Zandvliet, 
kreeg onlangs te maken met een doodgebo-
ren veulen. Zij hebben laten onderzoeken wat 
hiervan de oorzaak kon zijn en dat bleek het 
gevolg te zijn van rhinopneumonie, het equi-
ne herpesvirus. De merrie was al direct na de 
miskraam in quarantaine gezet om verdere 
besmettingen te voorkomen. Na het bekend 
worden van de oorzaak is een waarschuwing 
uitgegaan naar betrokken instanties en op hun 
eigen terrein zijn alle denkbare maatregelen 
genomen. Ook de dependance van de dieren-
artsenpraktijk Hollands Kroon in Middenmeer 
op het terrein van Nieuwland is nog slechts be-
perkt operationeel. Merries zijn voorlopig even 
niet welkom voor bevruchtingen.
Bij het horen van het woord rhino breekt bij 
iedereen die met paarden te maken heeft het 
angstzweet uit. En dat ligt ook voor de hand als 
je kijkt naar de mogelijke gevolgen als doodge-
boren veulens of neurologische aandoeningen 

als verlammingen. Het gaat 
dan om het equine herpesvi-
rus type 1 (EHV1). Het EHV van 
het type 4 is minder kwalijk en 
veroorzaakt een verkoudheid. 
In beide gevallen gaat het om 
herpes en dat soort virussen 
blijft latent aanwezig en zorgt 
van tijd tot tijd voor een op-
leving van de symptomen bij 
verminderde weerstand of 
stress bij het gastdier. Net zo-
als de koortslip bij de mens 
zich manifesteert als we wat 
grieperig zijn. Bijna alle paar-
den zijn drager van het EHV4, 
maar slechts 30% heeft het 
type 1. Al deze informatie ha-
len we van de publicatie van 
De Paardendokter en is ook te 
vinden op: www.paardenarts.
nl/kennisbank/rhinopneumo-
nie.
Sylvia is er een groot voorstan-
der van dat er voor deze be-
smetting een meldingsplicht 
wordt ingesteld. Alleen op die 
manier kan verdere versprei-
ding van het EHV1 worden 
afgeremd en wellicht uitein-
delijk gestopt. Er zijn wel vac-
cins maar die werken maar 
kort, doordat het virus snel 
muteert.
Wordt het nu een kommer 
en kwelverhaal? Allerminst. 
Het is natuurlijk een flinke te-
genvaller en ook emotioneel 
hakt het er flink in, maar de 
glans van hun successen op 
het gebied van de paarden-
fokkerij wordt er niet door 
verminderd. En dat adequate 
maatregelen erger hebben 
voorkomen, bewijzen de kern-
gezonde veulens die er inmid-
dels geboren zijn. Bovendien 
blijkt intussen een mogelijk 
nog grotere bedreiging aan 
hun stal voorbijgegaan te zijn: 
het warmblood fragile foal 
syndrom. Het wordt veroor-
zaakt door een bepaald gen 
dat werd aangetroffen bij een 
beroemde hengst. Een hengst 
dus met een groot aantal na-
komelingen, waardoor het 
gen ook breed verspreid werd. 
De drie hengsten van Nieuw-
land zijn gecontroleerd en 
blijken dit gen niet te hebben. 

Dat komt de nachtrust weer ten goede.
Sylvia en Jaap zijn 12 jaar geleden gestart met 
de paardenfokkerij. Onder de naam Stal Nieuw-
land begonnen zij met het terugfokken van het 
Groninger paard, waarvan alleen nog ingevro-
ren sperma van de laatste hengst bewaard was 
gebleven. Een moeizaam en zorgvuldig proces, 
waarbij ook de nieuwste technieken gebruikt 
moesten worden. Zoals het injecteren van ei-
cellen met het sperma en daarna terugplaatsen 
bij een draagmerrie. Een methode die noodza-
kelijk bleek, omdat de eicellen van de in aan-
merking komende merries niet spontaan ont-
vankelijk bleken. De methode leek te werken 
en zo werden de eerste veulens van de al lang 
overleden Groninger hengst geboren. Inmid-
dels zijn er verschillende nazaten die glansrijk 
door de keuring kwamen. Er kan zelfs met een 
hengst worden gefokt. Het Groninger paard is 
weer terug en staat te springen om zich verder 
te ontwikkelen en te verspreiden. Ook de twee 
veulens (een hengstje en een merrie) die de 
laatste weken zijn geboren zijn van Groninger 
merries. Hun paradepaardje (om die term maar 
eens te gebruiken), de Groninger hengst Mits 
van Nieuwland (5 jaar), kreeg bij de herkeuring 
een waardering van 82,5 punt. De keurmees-
ters vonden dat hij eigenlijk thuishoorde in de 
Koninklijke stallen. Een prachtig compliment! 
Stal Nieuwland is momenteel de grootste fok-
ker van het Groninger paard in Nederland. In-
middels komen ook andere, min of meer ver-
wante stamboeken aan bod om klanten breder 
te kunnen bedienen. Ze hebben tot nu toe 60 
veulens gefokt die onder andere in Frankrijk 
verder worden opgefokt. Vooral Frankrijk heeft 
een voorkeur voor dit soort paarden en daar 
zijn ook al verschillende veulens verkocht.
Sylvia volgt deze ontwikkelingen op de voet via 
haar tablet. “Het is superleuk om de veulens 

Captain Morgan van Nieuwland

Meindert

Wanda van Nieuwland geb 15 mei
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Groep 7 gediplomeerd door het verkeer

De zeven leerlingen van groep 7 van onze OBS 
zijn allemaal geslaagd voor het verkeersexa-
men. Op woensdag 16 mei werd dit afgelegd 
onder de kritische blikken van de verkeersou-
ders. Hier en daar was wel wat aan te merken 
op het kijkgedrag van sommige deelnemers, 
maar dat was te wijten aan wat gemakzucht 
van de betrokkene. Speciaal voor de diplo-
ma-uitreiking was een lid uitgenodigd van het 
Roompot-Nederlandse Loterij wielerteam, 
Jesper Alleman. Tijdens het vragenuurtje, dat 
voorafging aan de officiële uitreiking, kregen 
de kinderen alle gelegenheid iets te weten te 

komen over de wielersport. En 
dat was best veel. Heel geani-
meerd bestookten de kinde-
ren de wielrenner met vragen 
over van alles en nog wat. De 
valpartijen en de blessures. 
Jesper vertelde dat hij vorig 
jaar zijn enkel brak en nog 
steeds bezig was met revalide-
ren en trainen om snel weer 
mee te kunnen doen. 
Zijn langste rit: de ronde van 
Vlaanderen van ruim 250 km 
en hoe lang doe je daarover: 
6 uur. Het aantal bidons dat 
onderweg wordt leeggedron-
ken ontlokte meteen ook de 
vraag hoe dat dan moet als je 
moet plassen. “Even stoppen 
om aan de kant van de weg te 
gaan staan is helaas niet altijd 
een optie dus doen we dat al 
fietsend”, legde Jesper uit. Het 
inschatten hoe zwaar zijn fiets 

is bleek geen eenvoudige opgave. De schattin-
gen liepen uiteen van 1,5 kg tot boven de 30 
kg. Slechts één gaf het juiste antwoord: 7,5 kg. 
Hetzelfde gold voor de prijs: € 7.500,- per stuk 
en voor zijn beroep heeft hij er vijf nodig. 
Dat ontlokte een van de leerlingen de vraag: 
“Hoeveel verdient een wielrenner dan?” Daar 
ging Jesper handig op in met zijn slotopmer-
king: “Ik ben begonnen met voetballen, maar 
fietsen vond ik toch veel leuker. Het is me ge-
lukt om er mijn beroep van te maken en ik kan 
er nu van leven. Voor jullie heb ik dan ook een 
goede raad: Als je iets hebt wat je erg leuk 
vindt, probeer daar dan je brood mee te ver-
dienen, zodat je altijd met veel plezier naar je 
werk gaat”. Na deze wijze woorden werden de 
diploma’s uitgereikt. 
Tot slot nog even alle verkeersouders en trot-
se gediplomeerde verkeersdeelnemers samen 
met Jesper op de foto, waarna iedereen veilig 
op weg kon. Diploma’s werden uitgereikt aan: 
Tijmen Engelsma, Tijn Janssen, Silvana Linscho-
ten, Rens Levering, Sean Berkhout en Rowan 
van Pinxteren.

die we gefokt hebben te volgen en terug te zien 
op Facebook. Veel van onze dieren starten al 
in de sport en doen het goed. Dat is een ech-
te opsteker. Ondertussen hebben we nu weer 
twee merries drachtig van Groninger hengsten: 
de hengsten Oscar en Meindert (beiden dag-
kampioen: Oscar bij het International Heavy 
Weight (IHW) en Meindert bij het Groninger 
paard (GRP) 2017)”.
Nu het meeste leed geleden lijkt, pakt Stal 
Nieuwland de draad weer op en gaat verder 
waar het gebleven is. Zo vindt er op het terrein 
van Nieuwland weer een keuring plaats op 7 
juli aanstaande. Het gaat dan om het Interna-
tional Heavy Weight. Voor belangstellenden: 
het is van 9.00 tot 12.00 uur.

Mits van Nieuwland

Rhinopneumonie oorzaak van doodgeboren veulen
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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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Nieuwe woonark

In het aprilnummer schreven 
we over de verhuizing van de 
ark op Neckerstraat 34w. Op 
1 april zagen we bij de steiger 
van het Neckerhop een nieu-
we ark liggen. Een stuk lager 

dan de oude, maar er moest 
nog een etage op. Hij moest 
natuurlijk onder de brug door. 
Op 3 april zagen we een grote 
kraan bij het Neckerhop die 
de onderdelen één voor één 

naar hun plek takelde. Door 
de medewerking van het Nec-
kerhop hoefde de kraan niet 
op de Neckerstraat te staan. 
Dat scheelde een vergunning 
en een boel ongemakken. 
Op vrijdag moest de ark toch 
weg, want op zaterdag en zon-
dag gingen bij het Neckerhop 
de boten weer te water. Dus 
de rest moest op de locatie 
zelf afgebouwd worden, maar 
toen zat de etage inclusief dak 
erop. 
Nu zijn wij altijd een beetje 
nieuwsgierig, dus we vroegen 
ons af waarom iemand een 
nieuwe ark koopt terwijl de 
oude nog goed is. We raken 
in gesprek met de bewoners. 
Dat zijn Nancy en Ben. Nancy 
komt uit Purmerend en woont 
hier sinds 2010. In 2016 leer-
de ze Ben kennen die toen in 
Amsterdam woonde. Maar na 
een jaar heen en weer pen-
delen besloten ze om te gaan 
samenwonen en ze kozen 
voor de woonark in de Wij-
dewormer. De ark vonden ze 
toch wel een beetje klein. Ben 
had zijn woning in Amsterdam 
verkocht en ze besloten zich te 
oriënteren op een nieuwe ark. 

Na verschillende arkenbou-
wers hadden ze uiteindelijk 
een goed gevoel bij een ar-
kenbouwer in Heerenveen. Ze 
hebben de ark helemaal zelf 
ontworpen en al hun ideeën 
en wensen heeft de arken-
bouwer verwerkt in de uit-
eindelijke tekening. Nadat de 
omgevingsvergunning rond 
was en ze daarna hun oude 
ark binnen een week hadden 
verkocht, stond er niks meer 
in de weg. In de planning sloot 
alles naadloos op elkaar aan, 
maar moeder natuur speelde 
niet helemaal mee. De plan-
ning was dat de nieuwe ark 
de eerste week van maart via 
Lemmer en het IJsselmeer 
in de Wijdewormer aan zou 
komen. Dit werd de eerste 
week van april. Nu hij op zijn 
plek ligt denken ze nog 8 we-
ken nodig te hebben voordat 
hij helemaal klaar is inclusief 
vloeren, badkamer en keuken. 
En daarna? Daarna GENIETEN! 
Als we de nieuwe ark inclusief 
een prachtig overdekt terras 
zien, dan gaat dat wel lukken 
denken we. 

René Provoost

Kinderopvang Het Wherebeertje komt naar Neck 
Vanaf 23 juli 2018 gaat kin-
deropvang Het Wherebeertje 
zich vestigen op Tjadenweg 26 
in Neck.
Het Wherebeertje is een klein-
schalige opvang in huiselijke 
sfeer en wordt geleid door 
gastvrouw/ouder Nicolette 
Jansen-Plugboer. De naam 
Jansen is geen onbekende in 
Neck. Nicolette is getrouwd 
met Arno Jansen, de jongste 
zoon van Phiel Jansen, die sa-
men met zijn broer Ton Jan-
sen een airconditioningbedrijf 
had. Het was gevestigd aan de 
Neckerstraat 143A te Neck, 
eerst nog gemeente Purme-
rend, later werd dat Wormer-
land. 
Arno heeft tot aan zijn 23ste 
bij zijn ouders thuis aan de 
Neckerstraat gewoond. In die 

tijd was hij veel te vinden bij 
slagerij Zeilemaker op Neck. 
Hij heeft ook een aantal jaren 
vlees uitgevent in Wijdewor-
mer, Jisp en Wormer en hij 
hielp in de winkel op Neck. 
Hij is uiteindelijk slager ge-
worden. Inmiddels werkt hij 
alweer tien jaar als conciërge/
administratief medewerker op 
een lagere school in Purme-
rend.
Nicolette komt van oorsprong 
uit Zuidschermer. Zij werkt al 
ruim 25 jaar in de kinderop-
vang. Aanvankelijk als au pair 
bij de gezinnen thuis, maar 
zij is een eigen kinderopvang 
begonnen: Het Wherebeer-
tje. Deze naam is ontstaan op 
het huidige woonadres: de 
Wheermolen in Purmerend 
nabij de Where.

Eigenlijk is Nicolette gastou-
der, maar dan wel een die ge-
registreerd is als zelfstandige. 
Nicolette is volledig gediplo-
meerd en voldoet volgens de 
GGD aan alle wettelijke eisen. 
Arno en Nicolette gaan zich 
nu met hun zoon en dochter 
vestigen op Tjadenweg 26, 
waar kinderopvang Het Whe-
rebeertje wordt voortgezet. 
Door de verhuizing heeft Het 
Wherebeertje plaatsen vrij. 
Vanaf 23 juli aanstaande zijn 
gastkinderen in de leeftijd van 
0 tot en met 12 jaar van harte 
welkom. De opvang is klein-
schalig opgezet en is in hui-
selijke sfeer. Er zijn maximaal 
6 kinderen tegelijk aanwezig. 
De kinderen kunnen heerlijk 
spelen, ontdekken, knutselen 
en zichzelf zijn. Soms wordt er 

gewerkt met een thema, maar 
het streven is zoveel mogelijk 
buiten te zijn. De openings-
tijden zijn zeer flexibel: van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds 
laat en in overleg is ook ’s 
nachts en in de weekeinden 
opvang mogelijk. Ook voor na-
schoolse opvang kan worden 
gezorgd. 
Het Wherebeertje werkt sa-
men met een aantal gastou-
derbureaus. Mede hierdoor 
is het mogelijk een kinderop-
vangtoeslag aan te vragen. 
Het Wherebeertje werkt met 
een uurtarief, afgerond op 
een kwartier. Voor nadere in-
formatie en afspraken: Nico-
lette Jansen, 06 - 308 039 54. 
Of kom even langs, na 23 juli.

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 was weer twee minuten 
stil. Ook in de Wijdewormer 
waar een grote groep deel-
nemers aan deze herdenking 
zich had verzameld in het 
dorpshuis om daarna in een 
lange stoet naar het monu-
ment van Pieter Slooten te 
lopen. Daar was het even 
wachten op het startsein van 
de trompettist met het spe-
len van het Taptoe, waarna 
iedereen twee minuten lang 
in eigen gedachten verzonk. 
Nadat de laatste klanken van 
het tweede Taptoe wegstier-
ven, werden de kransen en de 
bloemen bij het monument 
gelegd. Twee leerlingen van 
de OBS Wijdewormer open-
den de rij, gevolgd door de 
Wijdewormer Gemeenschap, 
de Gemeente, de Contact 
Commissie Wijdewormer en 
het Oranjecomité. De toespra-
ken werden geopend door de 
twee leerlingen van de OBS, 
die hun gedicht voorlazen dat 
zij ook bij de overdracht van 
het monument hadden voor-
gedragen. 
Daarna was het Jeroen Schalk-
wijk, CDA-wethouder, die een 
mooi verband legde tussen de 
dichtregels van Remco Cam-
pert en het stille verzet van de 
medewerkers van de papierfa-
briek Van Gelder. Het Joodse 
deel van onze bevolking werd 
door de Duitsers gedepor-
teerd naar vernietigingskam-
pen. Maar ook hun bezittin-
gen werden vernietigd. Met 
vrachtwagenladingen tegelijk 
werden boeken, brieven en 
zelfs fotoalbums ter vernieti-
ging naar de papierfabriek in 
Wormer gebracht. Ondanks 
de zware bewaking wisten 
werknemers daar toch som-
mige zaken te redden. Zoals 
een fotoalbum met foto’s van 
een jongeman en twee kin-
deren, dat achterover werd 
gedrukt en uit de fabriek werd 
gesmokkeld. Het album werd 
75 jaar lang bewaard zonder 
dat de betrokkenen konden 
worden achterhaald. Maar 

Dodenherdenking bij het monument van Pieter Slooten
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enkele maanden geleden luk-
te het toch, dankzij de sociale 
media, de familie te vinden. 
Zoals Remco Campert schrijft: 
“Verzet begint niet met gro-
te woorden, maar met kleine 
daden”. Dankzij dit verzet kon-
den onlangs de twee zoons, 
inmiddels 81 en 79 jaar oud, 
het album in ontvangst ne-
men. Het gezin was destijds 
ondergedoken en heeft de be-
vrijding heelhuids beleefd. 
Het andere voorbeeld is voor 
de Wijdewormer een bekend 
verhaal: het verzet in onze 
eigen omgeving. De boerderij 
van Piet en Trijntje Kramer aan 
de Kanaaldijk, de groep van 
Pieter Slooten die werd opge-
pakt en in februari ‘45 werd 
gefusilleerd als represaille 
voor een aanslag op een hoge 
SS’er. De enige die de dans 
ontsprong was Tom Segers. Hij 
kwam te laat aan bij de boer-
derij van Kramer en zag wat er 
gaande was. Hij fietste door 
alsof hij van niets wist, door 
het oog van de naald dus. Zes 
jaar geleden werkte hij nog 
mee aan een documentai-
re in de reeks ‘Monumenten 
spreken’. Zijn verhaal over het 
monument van Pieter Slooten, 
waarin ook Piet Jonges en Just 
Kroon aan het woord komen, 
is te zien op YouTube. Zoek 
naar: pieter slooten.
Het monument had voor deze 
gelegenheid een mooie op-
knapbeurt gehad. Dat was 
goed te zien aan de gegra-
veerde tekst die helemaal 
opnieuw in goudkleur was 
aangebracht. Ook de helm 
hing er weer glanzend bij. 
Henk Gans, die het helaas 
deze keer moest doen zonder 
de assistentie van Klaas Soe-
derhuizen en Ruud Tensen, 
maakte ons er nog even op 
attent dat de kwaliteit van de 
paaltjes hard achteruit gaat. 
“Als daar niet iets aan wordt 
gedaan dan loop je de kans 
dat ze omgaan bijvoorbeeld 
door spelende kinderen. Ze 
staan nu al schots en scheef. 

Dodenherdenking bij het monument van Pieter Slooten

Eigenlijk geen gezicht meer”. 
De gemeente zou voor dit on-
derhoud een budget hebben. 
Wellicht dat er voldoende re-
den is om dat nu te besteden.
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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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Bij de foto’s:
Omdat René en Ger achter de 
tafel in het dorpshuis moesten 
blijven (zie foto), ben ik erop 
uitgegaan met de camera. De 
eerste foto’s zijn uiteraard van 
een heel gezellig en vol terras 
waar fietsers komen en gaan 
om te stempelen of om te 
starten.
Op de geitenboerderij gaf Piet 
Stolp een uitgebreide uitleg 
over hoe zijn bedrijf werkte 
en wat zijn dieren voor hem 
betekenen. Het predicaat ‘bi-
ologisch’ stelt de nodige eisen 
aan de dieren, de ruimte die 
zij moeten hebben, de vrijheid 
en de beperking in het toedie-
nen van antibiotica. De dieren 
worden regelmatig gecontro-
leerd en ingeënt, bijvoorbeeld 
tegen Q-koorts. Deze ziekte is 
overigens in Nederland al ja-
ren vrijwel uitgebannen.
Aan de manier waarop hij 
praat over zijn dieren merk je, 
dat hij dit werk met veel ple-
zier en overtuiging doet. Dat 
zie je ook terug in de stal waar 
rust heerst en die er schoon 
en verzorgd uitziet. En… eerlijk 
gezegd hadden we ons voor-
bereid op een stevige geur, 
maar dit bleek ontzettend mee 
te vallen. Eigenlijk overheerste 
de geur van het stro en daar is 
niets mis mee. Hier kwamen 
wij bij de ingang ook de twee 
jongedames tegen die de rou-
te te paard aflegden. Zij waren 
gestart in Spijkerboor en via 
het dorpshuis ook naar de gei-
tenboerderij gekomen. Daar 

Bannetocht 5 mei groot succes

besloten zij maar niet naar binnen te gaan. Ze 
draaiden de dieren (heel behendig) om en ver-
trokken richting Oosterdwarsweg. Bij ons ver-
trek kwamen we ook een stralende, jarige Erna 
Knook tegen. Hoe oud ze geworden is hebben 
we niet gevraagd, daar hebben we immers het 
smoelenboek voor.
In Wormer hebben we nog even gekeken bij de 
Poelboerderij, waar het op dat moment niet 
erg druk was en waar Eef en Fred Noomen de 
schaduw hadden opgezocht. Bij de boerderij 
van de familie Al bij Spijkerboor kon geproefd 
worden van eigengemaakte kaas, die heerlijk 
romig en toch pittig was. De yoghurt en de kar-
nemelk die daar worden gemaakt doen denken 
aan heel vroeger. Wie kent dat nog, melk van 
de melkboer die geschept werd uit een melk-
bus los in het pannetje. Pure nostalgie heet dat.
Iets verderop Spijkerboor waar het bij ’t Hee-
renhuis altijd heerlijk druk en gezellig is en het 
pontje naar de Rijp af en aan vaart om de Ban-
netocht compleet te maken. Het was weer een 
mooie Bevrijdingsbannetocht.
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Brechtus Engelsma, elektrotechnicus in hart en nieren

De ouders van Brechtus En-
gelsma (de naam deed al iets 
vermoeden) komen uit Fries-
land, omgeving Sneek, en 
kochten in 1963 een nieuw-
bouwwoning in Purmerend. 
Het jaar daarna, op 5 februari 
1964, werd Brechtus geboren. 
Hij groeide op in Purmerend, 
waar de ene nieuwbouwwijk 
na de andere ontstond. In die 
tijd was er in het westen een 
groot tekort aan arbeidskrach-
ten, waardoor veel mensen 
uit het noorden en oosten 
hiernaartoe kwamen, zo ook 
de ouders van Brechtus. Hij 
zag hoe de wijken Overwhere 
I en II, Wheermolen, Koog en 
later de Gors verrezen.
Een jeugd te midden van 
nieuwbouw had zo zijn voor-
delen. Brechtus en zijn leef-
tijdsgenoten waren vaak te 
vinden op de bouwterreinen, 

waar zij op zoek gingen naar 
sloophout voor hun hutten en 
vlotten, en in de weilanden 
tussen Purmerend, Kwadijk 
en Middelie waar naar har-
tenlust aan slootjespringen en 
polsstokspringen kon worden 
gedaan. Hij zag ook de ande-
re kant van de vernieuwings-
drang van Purmerend. Hoe 
een flink stuk oude binnen-
stad werd opgeofferd voor het 
Willem Eggert Centrum. 
Zijn basisschool ’t Noorder-
licht stond in het Karekiet-
park, maar die bestaat niet 
meer. Na de basisschool ging 
hij voor het beroepsonderwijs 
naar de scholengemeenschap 
Purmerend. Dat was toenter-
tijd een her en der versprei-
de verzameling gebouwen en 
dependances, zoals de voor-
malige huishoudschool Nobel-
school in de Bloemenbuurt, 

de Koeschool waar nu de ING 
zit en de oude muziekschool/
huishoudschool aan het Ve-
nediën. Hij behaalde het di-
ploma Elektrotechniek en ging 
daarna naar Hoorn, naar de 
mts. Na twee jaar besloot hij 
echter te stoppen en ging aan 
de slag bij het familiebedrijf 
D. Rinkes en Zn. in Amster-
dam-Noord, een elektrotech-
nisch installatiebedrijf. Met 
een korte onderbreking van 
veertien maanden diensttijd 
heeft hij daar tien vruchtba-
re jaren gehad. Bij het bedrijf 
groeide hij uit van hulpmon-
teur tot calculator, project-
begeleider en tekenaar. In de 
avonduren maakte hij de mts 
af en haalde hij nog een aantal 
vakdiploma’s die nodig waren 
om een eigen erkend installa-
tiebureau op te richten. En dat 
zijn heel wat diploma’s. Om 

er een paar te noemen: TSI 
(technicus sterkstroominstal-
laties), Bedrijfsvoering (vroe-
gere middenstandsdiploma) 
en TBI (technicus beveiliging 
installaties). Met dit laatste 
kon hij zich inschrijven als be-
veiligingsbureau voor gecerti-
ficeerde aanleg van alarmin-
stallaties. Na tien jaar had het 
familiebedrijf Rinkes en Zn. 
hem niet veel meer te bieden. 
In 1993 kon hij mede-eige-
naar worden van het Purme-
rendse bedrijf Verhoef Elek-
trotechniek, dat net één jaar  
bestond, door zich voor 50% 
in te kopen. In drie jaar tijd 
hadden ze het bedrijf al zover 
uitgebouwd dat ze een hagel-
nieuw gebouw hadden aan de 
Einsteinweg in de Baanstee, 
met vier volledig uitgerus-
te montagebussen en twee 
monteurs in vaste dienst. Voor 

64 Zonnepanelen Rolbrug diesellocs

Cacao industrie Stal met ledverlichting
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Brechtus Engelsma, elektrotechnicus in hart en nieren
Brechtus tijd om zijn aandeel 
in Verhoef te verzilveren en 
geheel zelfstandig te worden. 
Het was februari 1997 en hij 
besloot onder de naam Brech-
tech Elektrotechnisch Onder-
houd zijn eigen bedrijf de op 
te richten. “In het begin had ik 
veel renovatiewerk in Amster-
dam, maar later kwamen daar 
veel buitenlanders die zich lie-
ten uitbuiten door de huisjes-
melkers. Ze sliepen op matjes 
op de werkplek en werkten 
voor een habbekrats. Ik had 
mij intussen toegelegd op de 
industriële installaties en het 
besturen van machines, dus 
het was eigenlijk wel best dat 
het renovatiewerk wegviel. 
Ik werk nu voor grote bedrij-
ven. Ik repareer, onderhoud 
en installeer machines in ver-
schillende sectoren. Zoals ma-
chines die gebruikt worden 
voor het walsen en zetten van 
dikwandige producten voor of-
fshore, scheepsbouw en wind-
molens, of installaties voor de 
cacao-industrie. Maar ik zorg 
ook voor de elektrotechnische 
voorzieningen voor een klant 
die dure kunstwerken onder 
de juiste condities en bevei-
liging transporteert voor de 
Hermitage en verschillende 
andere musea. Met een Picas-
so van miljoenen euro’s zijn 
ze, en wij dus ook, heel voor-
zichtig”, verklaart Brechtus.
Mooie voorbeelden zijn er ge-
noeg. Maatwerktoepassingen 
op elektrotechnisch gebied 
hebben ze toegepast in ver-
schillende industriële secto-
ren. Voor de bandenfabriek 
Vredestein in Enschede tot 
zware industrie in de Maas-
vlakte, waar een besturings-
systeem voor een rolbrug met 
een capaciteit van 150 ton 
werd gemaakt die diesello-
comotieven op het spoor zet 
voor de juiste reparatiewerk-
plaats. Later kwamen daar 
weer nieuwe ontwikkelingen 
bij, zoals ledverlichting. Hierbij 
een foto van deze verlichting 
toegepast in een grote stal. 
Hier wordt flink bespaard op 
de stroomkosten. 

Vervangen hekwerk 
weidemolen

Het hekwerk van de weidemolen op het land 
van de familie Kooter was niet van heel hoge 
kwaliteit en had met de januaristorm zoveel 
schade opgelopen dat het eigenlijk vervangen 
moest worden. De molen is eigendom van de 
stichting Cultuurhistorie Wijdewormer, maar 
zoals bij veel stichtingen zijn onvoorziene uit-
gaven een probleem. De stichting heeft echter 
een goed netwerk. De planken en de palen zijn 
geschonken door houtzaagmolen Het Jonge 
Schaap. De reparatie is gedaan door Stefan 
Witteman en Sjaak Kooter. Maar dan moet al-
les nog in de teer. Ja, we horen u denken: dat 
mag toch helemaal niet meer! Inderdaad, maar 
wel met, wat wij noemen, Wittemanteer. U zult 
begrijpen dat die niet (of bijna niet) schadelijk 
is voor het milieu. Wil Heins, bestuurslid van 
de stichting, ging samen met haar zus Loes al-
les in de teer zetten, zowel het nieuwe hek als 
de molen zelf. Op de foto zien we Wil aan het 
werk. De foto werd gemaakt door Loes. Ze heb-
ben het weer mee en hebben er zin in, want na 
deze klus gaan ze ook nog het hekwerk van de 
weidemolen bij de plasdras in de teer zetten. 
Maar deze molen is nu voorzien van een prach-
tig stevig hekwerk dat er weer jaren tegen kan. 
Met hulde en dank aan alle vrijwilligers.

René Provoost

Sinds een jaar of zes komt daar de aanleg van 
zonnepanelen bij. Zonnepanelen en energie-
besparing/duurzaamheid zijn een snelgroei-
ende markt. Vanuit zijn ervaring zegt Brechtus: 
“Groeimarkten zijn ook het domein van goud-
zoekers. Zij willen snel geld verdienen maar in 
plaats daarvan concurreren zij elkaar kapot. 
Dat is slecht voor de kwaliteit. Ik heb mij van 
deze werkwijze gedistantieerd. Ik wil een in-
stallatie aannemen als alle partijen er wat aan 
hebben. Dus een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding waarbij er voor mij ook nog wat te verdie-
nen valt. Uiteindelijk is het ook van belang dat 
de installateur overeind blijft. Al was het maar 
om de nazorg en eventuele garanties te kunnen 
leveren.”
Op een van de foto’s zijn de 64 zonnepanelen 
te zien die Brechtech heeft geïnstalleerd bij 
Nico Poel aan de Noorderweg.
In 1999 ging Brechtus met zijn vriendin op 
zoek naar een andere woning. Ook toen was 
er sprake van een overspannen woningmarkt, 
net als nu. Als je dan iets vond, moest je an-
dere gegadigden overbieden. Daarbij is hun 
bod niet openbaar en dat gaat dus heel vaak 
mis. Dan bied je fors meer dan de vraagprijs en 
gaat het huis evengoed nog aan je neus voorbij. 
Brechtus: “Toen kwam de ark aan de Ringdijk 
in Neck in beeld. Die hebben we gekocht en in 
tien maanden tijd volledig verbouwd. In de ja-
ren erna heb ik tot twee keer toe een artikel 
19-procedure moeten voeren om op een deel 
van de ark een etage te mogen zetten en een 
kantoor annex berging op de wal erbij te mo-
gen bouwen.” Nu dat allemaal achter de rug is, 
heeft Brechtech Elektrotechnisch onderhoud 
een hele mooie plek op onze Ringdijk. Zie ook 
www.brechtech.nl

Laden en lossen Vredenstein
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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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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).
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Voorjaarsfeest bij Stichting Nieuw 
Seizoen
Stichting Nieuw Seizoen van 
Johan en Marieke Huivenaar 
vangt jonge mensen op die 
herstel nodig hebben in hun 
leven. Zij bieden deze men-
sen de ruimte en de tijd die 
zij nodig hebben om de draad 
weer op te kunnen pakken. 
Ze draaien mee in een gezins-
structuur samen met de eigen 
kinderen. Enerzijds krijgen zij 
zo een nieuw voorbeeld, en 
anderzijds de rust en liefde die 
zij vaak nooit gekend hebben. 
Stap voor stap ontstaat er op-
nieuw vertrouwen in mensen, 
waardoor er nieuwe hoop 
voor de toekomst ontstaat!
De stichting is geheel afhanke-
lijk van vrijwilligers en van vrij-
willige bijdragen van mensen 
die zich betrokken voelen bij 
hun goede werk. 
Op zaterdag 30 juni is het weer 
zover: het jaarlijkse voorjaars-
feest bij Stichting Nieuw Sei-
zoen! Dit jaar is het thema 
‘Summer Fresh’. Het program-
ma voor deze dag begint om 
11.30 uur en eindigt om 19.30 

uur en heeft de volgende acti-
viteiten:
- heerlijk eten met een pro-
fessionele kok achter de bar-
becue
- een gezellige voorjaarsmarkt 
met prachtige home-deco ar-
tikelen
- leuke (gratis!) kinderactivi-
teiten
- overheerlijk Italiaans ijs van 
Goemans!
- een beautyhoek met moge-
lijkheid tot een professionele 
make-over.
Iedereen is welkom en….. de 
opbrengsten komen geheel 
ten goede aan de Stichting 
Nieuw Seizoen. Het adres is 
Zuiderweg 71. En alle informa-
tie is ook te vinden op www.
nieuwseizoen.nl

Open brief van Milieudefensie Zaandam
De aanleiding voor deze brief 
was het artikel in onze vorige 
editie over de jagers die in 
Wijdewormer wekelijks gan-
zen komen schieten. De brief 
is gericht aan de colleges van 
B&W en de gemeenteraden 
van Wormerland en Oostzaan. 
In een aparte begeleidende 
mail schrijft Hans Mandjes 
van Milieudefensie Zaandam 
ons het volgende:
“In het laatste Wijde Wormer 
Journaal stond een pagina-
groot interview met jagers die 
nota bene helemaal uit Kam-
pen waren gekomen om twee 
keer (!) per week in de Wij-
dewormer ganzen te doden. 
Dat dit doden vooral gaat om 
eigenbelang - het geschoten 

aantal ganzen is slechts een 
schijntje tegenover de aan-
tallen ganzen die fourageren 
en de verkoop van de gedode 
dieren aan de poulier levert 
natuurlijk een vergoeding 
op - is duidelijk. Een oplos-
sing kan zijn het instellen van 
foerageergebieden en het af-
stappen van de melkveehou-
ders van het inzaaien van het 
bijzonder eiwitrijke raaigras, 
dat een bijzonder smakelijke 
dis inhoudt voor de ganzen. 
Maar in het bijzonder lijkt het 
mij zinvol te stoppen met het 
zinloze, onrust brengende ja-
gersgedrag.”

Hieronder de open brief:

Geachte colleges van B&W en gemeenteraden van Wor-
merland en Oostzaan,

Milieudefensie afdeling Zaanstreek houdt zich bezig met 
energietransitie, luchtkwaliteit, transitie naar plantaardi-
ge voeding, bevordering biodiversiteit en dierenwelzijn. 
Met name bij dit laatste onderwerp willen wij graag uw 
aandacht voor het volgende. In de gemeenten Wormer-
land en Oostzaan wordt volop gejaagd op ganzen. Wij 
zijn van mening dat deze jacht geen doel heeft, want wat 
er geschoten wordt is een schijntje bij wat er aan ganzen 
verblijft in uw gemeenten. Daarbij veroorzaakt de jacht 
veel onrust onder aanwonenden van jachtgebieden en 
dieren die een rustige foerageerplek zoeken en eventu-
eel in alle rust hun jongen groot willen brengen. Ook het 
aantal geschoten ganzen zal door een geboortegolf snel 
weer op peil zijn. 
Wij opteren voor ganzenopvanggebieden, waar zij even-
tueel met laser naar toe kunnen worden gedreven. In 
ieder geval lijkt het ons zinnig (Wormerland en Oostzaan 
bezitten uitstekende Dierenwelzijnnota’s waar jammer 
genoeg niets over de jacht in is opgenomen) om te stop-
pen met het zinloze doden van ganzen en ook andere 
dieren, maar gelukkig liggen daar momenteel geen ver-
gunningen voor in uw gemeenten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Milieudefensie afdeling Zaan-
streek,
Jeffrey Boekstaaf, Jos Foole, Hans Mandjes
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Uitslagen klaverjasavond WWSV
Vrijdag 18 mei was ook voor 
WWSV de slotavond van het 
seizoen 2017/2018. Dat be-
tekent dubbele prijzen, want 
behalve de uitslagen van de 
avond worden ook de win-
naars van het seizoen in het 
zonnetje gezet. Voor Daan 
Molevelt was het resultaat 
wat tegenvallend, maar met 
zijn 3817 punten verdiende 
hij wel de poedelprijs. Met de 
loting had hij overigens weer 
wel geluk. Er waren twee 
deelnemers met 2 marsen 
en Daan trok aan het langste 
eindje, zodat hij ook de mar-
senprijs mee naar huis kon ne-
men. Hieronder de beste tien 
klaverjassers van deze avond. 
Daaronder de beste drie van 
het seizoen. Sjaak Kooter haal-

de in het afgelopen seizoen de 
meeste marsen. Twintig keer 
speelde hij alle punten bij el-
kaar en ging dus met de mar-
senprijs van het seizoen naar 
huis. 

 1.  Mw. J. Konijn       5239
 2.  Peter Vredenburg     5075
 3.  Ben Rijmers       4950
 4.  Jan Buys         4945
 5.  Rikus Konijn       4874
 6.  Mw. A. Vredenburg  4672
 7.  Nico Boots        4617
 8.  Mw. T. Vet        4468
 9.  Mw. A. Marees      4447
10.  Siem Denneman     4431 

Eindstand seizoen 2017/2018:
 1.  Ben Rijmers    48265
 2.  Cor Konijn     46346
 3.  Mw. J. Konijn    46273

Vrachtauto naast brug

Op 8 mei reed een vrachtwa-
gen de oprit op bij Zuiderweg 
43. Hij maakte een te krappe 
bocht, waardoor de achter-
wielen van de oplegger niet 
over de brug gingen, maar 
naast de brug in de grond zak-
ten. De vrachtwagen, die al 
een eigen gewicht van 30 ton 
heeft, was geladen met 23 ton 

veevoer. Er moest een kraan 
aan te pas komen om hem 
weer op de brug te zetten. 
Toen wij ter plekke kwamen, 
was hij al op eigen kracht weg-
gereden. Maar de chauffeur 
van de kraanauto was er nog 
en had er een foto van ge-
maakt.

René Provoost

Nog één keer Breicafé voor 
zomerreces
Het Breicafé bestaat al weer zo’n jaar of vijf en 
telt voldoende leden om er elke maand weer 
zo’n twaalf bij elkaar te krijgen. Elke derde 
woensdag van de maand komt het breicafé bij 
elkaar en dat gebeurt elke keer bij een ander lid 
van de club. Zo is Nel van Dorp de eerstvolgen-
de die op 20 juni gastvrouw zal zijn. Nel woont 
sinds kort in de Lindestate 10 in Purmerend. 
Daarna mogen de breinaalden even rusten. In 
juli en augustus gaan de dames op vakantie en 
zien elkaar daarna op 19 september. Waar? Dat 
moet nog worden afgesproken op 20 juni bij 
Nel. Mei was niet de meest inspirerende perio-
de voor enig breiwerk. Zo ongeveer alle warm-
terecords werden gebroken en deze meimaand 
gaat de geschiedenisboeken in als de warmste 
ooit. Maar wie weet komt er ter compensatie 
een winter met kouderecords. Dan weet je 
weer waar je voor gaat breien, nietwaar?

Een flink aantal houten palen 
en daarop betonnen opzet-
ters zijn 23 mei de grond in 
geheid. Daarmee is de basis 
gelegd voor de nieuwe loods. 
We hadden u graag veel meer 
details medegedeeld, maar bij 
afwezigheid van John Omtzigt 
moet u dit van ons tegoed 
hoiuden tot de volgende edi-
tie. Maar dan kunnen we ook 
echt alles uitleggen over de 
bouw van deze nieuwe loods 
en de volgende stappen. John 
is gebombardeerd tot project-
leider van dit bouwproject 
en kan ons er dus alles over 
vertellen. Als hij maar bereik-
baar is en dat is hij nu even 
niet. Overigens zijn de foto’s 
gemaakt door René Provoost

Heiwerk Neckerhop gereed
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Agenda dorpshuis in de komende weken

Wijdewormerplein 3 
1456 CB Wijdewormer 
Tel.: 0299 421266 

06-40612799  
06-15449772 

NL89RABO 0129578037

Vaste activiteiten dorpshuis

Verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hebben 
ieder een vast tijdstip en een vaste ruimte. Vrijwel alle ver-
enigingen kunnen wel nieuwe leden plaatsen en zijn ook al-
tijd bereid geïnteresseerden ter plekke te informeren over 
mogelijkheden, contributie en eventuele voorwaarden. Kom 
dus gerust eens  kijken hoe het toegaat bij de vereniging waar 
uw belangstelling naar uit gaat. Onderstaand een alfabetisch 
overzicht van de verenigingen en de tijd waarop zij hun activi-
teit in het dorpshuis starten.

Accordando donderdag 19:00 Grote Zaal
Badminton donderdag 20:00 Gymzaal
Baloe dinsdag 15:00 Gymzaal
Biljarten donderdag 19:30 Foyer
Bridge woensdag 19:30 Foyer
Dameskoor vrijdag 13:30 Vergaderzaal
Dansles zondag 19:00 Grote Zaal
Kobundo vrijdag 20:00 Gymzaal
Aerobic Veren. Odin maandag 20:00 Gymzaal
Ouderensoc. donderdag 13:00 Foyer
Purple woensdag 20:30 Vergaderzaal
Volleybal dinsdag 20:00 Gymzaal
Yoga maandag 18:45 Vergaderzaal

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Zo 10-6 Besloten Feest 12:00 Foyer
Zo 10-6 Besloten Purple 19:00 Foyer   
Za  16-6 Besloten Feest 20:00 Foyer
Zo  17-6 Kunst na Arbeid 14:30 D.V.Zaal

Uitvoering Muziekvereniging
Ma 18-6 Contactcommissie WW 20:30 Foyer
Zo  24-6 Besloten Feest 14:00 Foyer
Zo  7-7 Besloten Feest 13:00 Foyer.

Wij “Roel van der Stoel BV” zijn op zoek naar een 
enthousiaste man voor in de werkplaats en om het bedrijf. 
Verwachten van je zelfstandigheid om diverse dingen aan 
te pakken. De werkzaamheden zijn: werkplaats bijhouden/ 
terrein buiten, simpel onderhoud van machines en tuin. 
Wij zoeken iemand voor maandelijks een aantal uren, leeftijd 
boven de 17 jaar. 
Heb je interesse of vragen, mail of bel gerust voor meer 
informatie. Erik van der Stoel 06 53 29 23 03
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ROEL v.d. STOEL b.v.
AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF

G.W.W.-, MILIEU- EN SLOOPWERKEN

T.k.a.: Liebherr vrieskast, 
hoog model met 6 laden. 
Met No frost systeem, 
hoeft dus niet ontdooid te 

worden. Vraagprijs € 250,-. 
Tel. 427630 of 06 36 20 54 
05.

Zondag 17 juni geeft het Fan-
fareorkest Kunst Na Arbeid 
een gevarieerd concert in de 
Dirk Visserzaal van ons dorps-
huis. KNA is een fanfareorkest 
dat muzikaal aan de weg tim-
mert. Ze treden vaak op, on-
der andere in de Purmaryn, 
met muziek rondom een the-
ma, zoals filmmuziek. Met hun 
twee uitvoeringen onder de 
naam ‘At The Movies’ brach-

ten zij een grote variëteit aan 
filmmuziek. Op YouTube staan 
van deze uitvoeringen uitge-
breide 
video-opnames. Zoek op KNA.
Kaarten kosten € 8,- en zijn 
te bestellen via de website 
kna-purmerend.nl. Het con-
cert begint om 15.00 uur en 
de zaal gaat open om 14.30 
uur.

Kunst Na Arbeid met zondagmiddag 
concert
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D HE EER

Elektrotechniek

Uw contact voor data en elektra

Wijdewormer

fax 0299 463343

tel. 0299 461980 / 06 53883296

info@deheer-elektrotechniek.nl

Chinees  Indisch  Specialiteiten  Restaurant

THE BLUE LOTUS 

Familiefeesten - zakendiner

bedrijfsfeest - catering

Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster

en Neck ook bij u thuis of op het werk.

Nu ook catering.

Nieuwstraat 71  Purmerend

Tel. 0299 - 434999

Tel./fax 0299 - 422715

Oosteinde 19

1647AA Berkhout

Ruud John

Bouw- en aannemingsbedrijf

0229 551120

0229 551005

06 23669845

Tel.

Fax:

Mob:

Machineverhuur

Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3A

1461 DW  Zuidoostbeemster

www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950

fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Wouters bv

L O O N -   E N A A N N E M E R S B E D R I J F

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster en Neck 
bij u thuis of op het werk

Nieuwstraat 71  1441 CL  Purmerend
Tel. 0299-434999  fax 0299-422715

www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl
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poel makelaardij
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