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Kindercarnaval zondag 11 februari

Het kindercarnaval start op 
zondag 11 februari om 13.00 
uur met de optocht door 
Neck. Aansluitend neemt 
Prins Edwin de Eerste de sleu-
tel van Natmeer in ontvangst 
van burgemeester Tange, 
waarna het echte feest pas 
kan losbarsten. Pip en Pelle 
zorgen voor een kostelijke kin-
dershow en dan is er ook nog 

een prachtige verrassing in 
de gymzaal na afloop van de 
show. Ondertussen heeft de 
jury bekeken welke kinderen 
en ouders de leukste outfit 
hadden en dus in aanmerking 
komen voor de prijzen. Dus: 
zondag 11 februari verzame-
len in het dorpshuis even voor 
13.00 uur.

Zwerfvuil opruimen: dankbaar 
vrijwilligerswerk
Het jaarlijks opruimen van 
zwerfafval voorkomt dat onze 
omgeving, en vooral de ber-
men van onze polderwegen, 
verloederen. Zwerfafval be-
staat vooral uit plastic. Als dat 
niet minstens een keer per jaar 
wordt opgeruimd, dan stapelt 
het zich op en wordt het een 
bende. Wij, in de Wijdewor-
mer, hebben daar gelukkig 
geen last van. Maar dat is wel 
dankzij de jaarlijkse opruimac-
ties van onze vrijwilligers. 
Co Konijn, de initiatiefnemer 
voor deze jaarlijkse activiteit, 
kan elk jaar rekenen op een 
vast aantal vrijwilligers. Met 
een paar extra handen kun-
nen zij veel meer doen en is 
het nog gezelliger ook als je al-
lemaal met enkele koppeltjes 
aan weerskanten van de weg 
bezig kunt zijn. Meer handen 
maken lichter werk, nietwaar? 
Op zaterdag 10 maart gaan 
de ochtend- en de middag-
ploeg weer aan de gang om 
onze polder weer spic en span 

te maken. De ochtendploeg 
start na een kopje koffie om 
9.00 uur vanuit het dorpshuis. 
Nadat zij rond 12.00 uur hun 
spullen hebben ingeleverd, 
wordt de middagploeg opge-
wacht die om 13.00 uur start. 
Zij komen om 16.00 uur terug 
waarna de beide ploegen ge-
zamenlijk nog even terugkij-
ken op de ervaringen van die 
dag. Er worden namelijk nog 
wel eens rariteiten aangetrof-
fen langs onze polderwegen. 
Exotische rijbewijzen en mun-
ten vormen daarbij geen uit-
zondering. Het is bovendien 
een goed moment om het glas 
te heffen op een schonere 
omgeving.
Tot 10 maart kunnen vrijwil-
ligers zich opgeven bij Co, zo-
dat hij met de indeling van de 
ploegen rekening kan houden. 
Voor iedereen die een dagdeel 
buiten aan de slag wil en daar-
na tevreden wil terugkijken op 
een zinvolle besteding ervan: 
bel even met Co, tel. 427625.

2018 stormachtig begonnen

Op 3 januari hadden we al de 
eerste storm van dit jaar. Er 
waren windsnelheden tussen 
de 100 en 110 km per uur. Er 
was voor zover wij weten wei-
nig schade in de polder, maar 
het viel ons wel op dat het 
water bijzonder hoog stond. 
Dit was zowel in de ringvaart 
als in de polder tussen de Jis-

perdijk en het Noord-Hollands 
Kanaal (officieel polder Wor-
mer, Jisp en Neck). We begrij-
pen die hoge waterstand niet 
zo goed, omdat we hadden 
gehoord dat de capaciteit be-
hoorlijk groter is geworden en 
er in Schardam een gemaal 
bij is gekomen, dat het water 

Gaat onze contactcommissie 
overlijden?
Deze kop klinkt dramatisch, 
maar dat is het ook wel. Ten-
minste als er niks gebeurt. 
Op 22 januari was er weer 
een vergadering van de Con-
tact Commissie (CC). Deze 
vergaderingen worden matig 
bezocht. Bij een enkel onder-
werp, zoals bijvoorbeeld met 
de eerste plannen van Neck-
Zuid, trekken ze nog wel vol-
le zalen. Deze keer was het 
echter een dieptepunt, waar-
voor ook duidelijke oorzaken 
aanwezig waren. In het vorige 

WWJ kon namelijk geen aan-
kondiging worden geplaatst, 
omdat de data toen nog niet 
bekend waren. Toen de data  
eenmaal waren vastgesteld, 
werden deze wel tijdig door-
gegeven aan de gemeentese-
cretaris  om deze op de web-
site te zetten, maar dat ge-
beurde pas enkele uren voor 
aanvang van de  vergadering. 
Wel heeft het WWJ nog een 
melding gemaakt op de Face-
bookpagina, maar het bereik 
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Vaste rubrieken

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

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

Milieustraten

Volgende WWJ
zaterdag 3 maart
Kopij uiterlijk op:
woensdag 24 februari
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 6 februari
Plastic: 
dinsdag 20 februari
Groen: 
dinsdag 13 en 27 februari
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
24 maart 
26 mei
28 juli
29 september
24 november
 
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
20 februari

Grof vuil
Grof vuil kan worden afge-
geven bij een van de beide  
milieustraten, hetzij Purme-

rend, hetzij Molletjesveer 
in Westknollendam. Het 
kan ook worden opgehaald. 
Daarvoor moet een afspraak 
worden gemaakt met HVC. 
Dat kan telefonisch: 0800 
0700 of via de website: www.
hvcgroep.nl. Op deze websi-
te kan ook de afvalkalender 
worden geraadpleegd.

Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen 
van 9:00 tot 17:00 uur
9 februari  

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
Maandag 12 maart

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

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539
Yvonne Roeleveld 

0299 431556

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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Nieuwjaarsreceptie 2018

Op 9 januari werd in het ge-
meentehuis in Wormer de 
nieuwjaarsreceptie gehou-
den, die zoals altijd georgani-
seerd werd door de gemeen-
te en de bedrijvenvereniging 
Wormerland. De avond werd 
goed bezocht. Als aanwezi-
gen zagen we naast de burge-
meester en alle wethouders, 
ook verschillende raadsleden, 
de beide wijkagenten (ze zijn 
echt overal, zoals u op twee 
van de drie foto’s kunt zien) 
en de bijzondere opsporings-
ambtenaren (boa’s) Harry Kos 
en Ed Zijp. En natuurlijk veel 
bezoekers waaronder ook een 
aantal Wijdewormernaren. De 
muziek werd verzorgd door 
het harpensemble Arpa Chia-
ra, echter dit keer zonder onze 
burgemeester als dirigent. 
Maar zoals ook gebruikelijk 
was er wel de nieuwjaars-
toespraak van burgemeester 
Peter Tange. We noemen de 
belangrijkste punten van de 
toespraak. 
Naast een warm welkom sprak 
hij de hoop uit dat we het 
eens waren met de tekst op 
het spandoek ‘Ik hou van Wor-

van het jaarlijkse schoolont-
bijt. Het nieuwe theater, De 
Kaasfabriek, werd genoemd. 
Hij prees alle vrijwilligers en 
wenste hen succes toe. Ook 
noemde hij de nieuwbouw 
van WormerWonen in de Mo-
lenbuurt, waarbij je naast his-
torische elementen ook de ei-
gentijdse structuur ziet. Wor-
merWonen kreeg van hem 
een groot compliment. Ook 
had hij waardering voor de ini-
tiatiefnemers van de herbouw 
van de Beschuittoren. De op-
levering van de Neckerstraat 
en de dijkverbetering van de 
Jisperdijk kwamen ter sprake. 
In Oostknollendam werd een 
tweede Burgerhulppost inge-
richt en dit jaar bestaat Spij-

kerboor 375 jaar. Daar komen 
we in een apart artikel nog op 
terug. De inzameling van plas-
tic werd ook nog genoemd.
Vervolgens kwam hij terug 
op ‘Ik hou van Wormerland’ 
en vertelde dat daar iets bij 
hoorde, namelijk een goede 
dienstverlening, omzien naar 
elkaar en inwoners zoveel mo-
gelijk in staat stellen om mee 
te doen in de samenleving. Ze 
hebben daarom – samen met 
de raad – onder andere nog 
eens goed gekeken naar het 
armoedebeleid en hebben 
onder andere aan kinderen 
gedacht waarvan de ouders 
een laag inkomen hebben. Zij 
kunnen nu bijvoorbeeld hun 
zwemdiploma behalen of een 
computer aanschaffen voor 

merland’, waarop hij later zou 
terugkomen. Hij noemde een 
aantal belangrijke gebeurte-
nissen van 2017 uit alle kernen 
van de gemeente, zoals de op-

richting van de nieuwe basis-
school De Eigen Wijs in Wor-
mer, die in september de eer-
ste 30 leerlingen mocht ont-
vangen. Ook de basisschool in 
Neck werd genoemd, die ver-
rijkt was met een schoolbieb. 
Verder hebben de scholen in 
Wormerland meegedaan aan 
milieuprojecten en hebben 
ze samen kunnen genieten 

Vervolg op pagina 5

Het ophalen van het oud pa-
pier gebeurt op de laatste za-
terdag van de oneven maan-
den. In maart wordt daarvan 
afgeweken. Op zaterdag 31 
maart wordt de Ronde van 
het Lage Land verreden. Het 

parcours van deze wielerwed-
strijd loopt over de Noorder- 
en Zuiderweg die daarvoor 
worden afgesloten. In ver-
band hiermee wordt het oud 
papier niet op 31 maart, maar 
op 24 maart opgehaald.

Oud papier in maart week eerder
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het huiswerk. Hij noemde nog 
een ontwikkeling in het kader 
van ‘omzien naar elkaar’: me-
dewerkers van de Baanstede 
zijn nu in dienst van de eigen 
gemeente. Het is daarmee 
de taak van de gemeente om 
voor hen passende werkzaam-
heden te vinden. Gezien hun 
kwaliteiten gaat dat zeker luk-
ken. Ook werden de cijfers over 
tevredenheid van het Centraal 
Planbureau genoemd. In onze 
gemeente hebben hier 2500 
inwoners aan mee gedaan. 
Tevredenheid leverde een 6,9 
op en woongenot een 8,1. De 
resultaten kunt u zien op de 
website www.waarstaatjege-
meente.nl. Na het punt vei-
ligheid en de veiligheidskrant 
ging hij naar een blik op de 
toekomst. Hij stelde de vraag 
wat er nu zo mooi is aan onze 
gemeente, waarbij de natuur 
werd genoemd maar, zei hij: 
“Boven alles is dat volgens mij 
de menselijke maat. 
Om de kwaliteit van de dienst-

Nieuwjaarsreceptie 2018
Vervolg van pagina 3 verlening in de toekomst op alle gebieden te 

kunnen waarborgen heeft de gemeenteraad 
zich unaniem uitgesproken over een uitbrei-
ding van OVER-gemeenten”. Naast de samen-
werking met Oostzaan is de wens om ook met 
Landsmeer en Waterland tot een fusie te ko-
men. Peter Tange: “Ik sta achter de optie om de 
ambtelijke organisaties samen te voegen en het 
gemeentebestuur zijn zelfstandigheid te laten 
behouden. Dat is de strekking van de motie die 
onze raad onlangs aannam”. Hij stond nog stil 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
De belangrijkste taken van de gemeente wer-
den nog genoemd, maar hij zei “dat het heel 
belangrijk was dit altijd binnen een sluitende 
begroting te verrichten. Dat betekent dat niet 
alles kan, maar dat transparantie hierbij heel 
belangrijk is. Inwoners moeten erop kunnen 
bouwen dat we onze zaken op een eerlijke ma-
nier regelen. Alleen dan is er een fundament 
voor gezag, vertrouwen en respect wat alles-
zins te maken heeft met de menselijke maat 
die ik eerder noemde en die in onze gemeente 
zo belangrijk is”. 
Hij bedankte nog voor de samenwerking die 
er altijd is met bedrijven bij evenementen en 
noemde hierbij nog de Bannetocht, die het 5 
mei-comité elk jaar organiseert en die alle ker-
nen samenbrengt. Als laatste kwam Aktief aan 
bod dat vorig jaar 50 jaar bestond. Ter gelegen-

heid daarvan heeft de ondernemersvereniging 
een bordspel uitgebracht met de naam ‘Ik hou 
van Wormerland’. Het spel brengt het gesprek 
op gang over feiten en verhalen die met onze 
gemeente te maken hebben, een mooi initi-
atief! Hij eindigde met de woorden: “Ik wil u 
allen een heel goed nieuw jaar toewensen. 
Het wordt een jaar van een nieuwe raad, van 
samenwerken en ook van genieten van al het 
moois om ons heen. Ik hoop u allen daarbij 
veelvuldig te ontmoeten”.

René Provoost

Is onze burgemeester een goede toneelspeler?

In het artikel over de nieuw-
jaarsreceptie noemden we al 
het 375-jarig bestaan van de 
polder Starnmeer, waar Spij-
kerboor de ‘hoofdstad’ van is. 
We hoeven u niet te vertellen 
dat Spijkerboor de kleinste 
kern van Wormerland is, maar 
ook wel de bijzonderste. In 
zijn nieuwjaarstoespraak om-
schreef burgemeester Peter 
Tange het als volgt: “Spijker-

boor maakt deel uit van de 
Starnmeerpolder, die dit jaar 
375 jaar bestaat. De inwoners 
van de polder zijn dit feest-
jaar goed begonnen”. Omdat 
de polder in twee gemeenten 
ligt, Alkmaar en Wormerland, 
hebben beide burgemeesters 
meegewerkt aan een ludieke 
film. Deze film werd vertoond 
op een groot scherm na de 
nieuwjaarstoespraak en werd 

gespeeld door leden van de 
Spijkerboor Toneel Vereniging 
(STV). Hierin kwamen allerlei 
gebeurtenissen voorbij die 
op komische wijze werden 
gebracht, waarbij de spelers 
gekleed waren in kleding van 
375 jaar terug. Zo werd de 
drooglegging van Starnmeer 
uitgelegd door vissers in een 
bootje. Zij merkten dat er 
geen vis meer in het meer 
zat en dat het meer dan maar 
net zo goed drooggelegd kon 
worden. Ze deden dit met 
emmers. Toen kwam Leegh-
water, die het idee had om dit 
met molens te doen. In een 
volgende scène met een ver-
liefd stelletje loopt het bootje 
droog en komen de eerste be-
woners, die er een boerderij 
bouwen. Na een aantal scènes 
zien we het hooien met de 
hand van vroeger en daarna 
met de machines van nu. Ver-
der het melken van vroeger 

met de hand en van nu met 
een robot. Als laatste zien we 
een aantal vrouwen die de was 
met de hand doen. Dan komt 
er een vrouw die hun vertelt 
dat dit ook anders kan en hen 
een moderne wasmachine 
laat zien. Na elke scène zien 
we de beide burgemeesters, 
die een reactie laten zien op 
de vorige scène. Ze hadden er, 
zoals de foto laat zien, erg veel 
lol in. We wisten al dat onze 
burgemeester heel veelzijdig 
is, maar we weten nu ook dat 
hij een heel goede toneelspe-
ler is. We hebben erg genoten 
van de film en zouden de film 
ook graag laten zien aan ieder-
een die niet aanwezig was. We 
hebben contact gezocht met 
STV, maar de film is helaas 
(nog) niet online te bekijken. 
Zodra dit het geval is, laten we 
u dit natuurlijk weten.

René Provoost

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:



6

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Danny Visser heeft 
voorzittershamer neergelegd

Voetbalvereniging DZS zal op 
zoek moeten gaan naar een 
nieuwe voorzitter. Danny Vis-
ser legt na vier jaar de voorzit-
tershamer neer.
Michel Bormans memoreer-
de dat Danny in 2013 werd 
binnengehaald om sturing 
te geven aan het neerzetten 
van een fundament waar de 
vereniging op door kon bordu-
ren, met als pijlers: bruggen 
bouwen binnen de club, het 
50-jarig jubileum, het renova-
tieproces en een bloeiperiode 
van de jonge selectie. Danny is 
oud speler/trainer van DZS en 

heeft veel van de pijlers gerea-
liseerd, maar de realisatie van 
het nieuwe complex zal hij op 
afstand gaan volgen.
Een bos bloemen en een di-
nertje bij Mario zijn hem ge-
gund. Een opvolger is nog niet 
aangesteld, daarnaar is men 
nog naarstig op zoek. Wel is 
het bestuur uitgebreid met 
twee  nieuwe bestuursleden, 
te weten Romy Kok (speelster 
VR1) en Brian Melis (speler 
DZS1). De nieuwe generatie 
gaat zich dus bemoeien met 
het wel en wee van DZS.

Een zondag hardlopen in Egmond aan Zee

Zondag 14 januari werd de 
kwart en de halve marathon 
van Egmond gelopen. Na een 
lange periode van blessure 
was dit mijn eerste grote wed-
strijd.
Ik had met Nils Breebaart af-
gesproken om samen naar 
Egmond te gaan. Het was voor 
hem zijn eerste halve mara-
thon. Om 10.15 uur reden wij 
naar Alkmaar en parkeerden 
de auto bij de wielerbaan om 
vandaar per bus naar Egmond 
te rijden. Egmond is voor deze 
dag afgesloten voor al het 
motorisch verkeer. De busreis 
verliep vlot en in Egmond aan-
gekomen liepen wij richting 
de sporthal, waar een grote 
tent was opgesteld voor het 
omkleden. 
Het was al aardig druk in het 
dorp. Ondertussen kwamen 
de lopers/sters van de kwart-
marathon terug, die om 10.30 
uur gestart waren. Na het 
omkleden begaven wij ons 
naar de start op de boulevard. 
Nils keek z’n ogen uit naar de 
hoeveelheid mensen, want er 

waren alleen al 18.000 deel-
nemers en daarbij komt dan 
nog het publiek.
Mijn start was om 12.26 uur 
en Nils ging om 13.04 uur 
van start. Wij hadden dit zo 
afgesproken, zodat ieder zijn 
eigen tempo ging lopen. De 
weersomstandigheden waren 
redelijk, niet veel wind en een 
temperatuur van 3 graden. Dit 
betekent dat je niet al te dik 
gekleed moet gaan lopen, om-
dat je je wel warmloopt (dat 
dacht ik). Na het startsignaal 
liep de route een klein stukje 
richting casino alvorens wij 
het strand opliepen. De eer-
ste kilometers was het strand 
goed te belopen, maar gaan-
deweg werd het slechter. De 
laatste 2,5 à 3 km ging door 
rul zand en vlak langs de dras-
sige waterlijn. Bij de duinop-
gang richting Bakkum was het 
ploeteren. Via het duinpad 
met hellingen van 6 tot 7%, 
ging het richting camping Bak-
kum. Zowel op het strand als 
in de duinen was er heel veel 
publiek aanwezig. Het lopen 
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Een zondag hardlopen in Egmond aan Zee

over het rulle zand had mij 
veel kracht gekost en moest 
ik het 
gaandeweg bekopen met 
een lichte hamstringblessure, 
maar je moet door. Aangeko-
men bij de camping, waar hon-
derden toeschouwers aanwe-
zig waren, werd de route ver-
volgd naar Heiloo en Egmond. 
Onderweg moest ik regelmatig 
wandelen en hierdoor kreeg ik 
het ook nog koud. Het publiek 
bleef je maar aanmoedigen. 
Ondertussen zag ik Tom Roe-
leveld en Bianca Balvert voor-
bij gaan, die in een goed tem-
po liepen. Voordat je Egmond 
binnenloopt, krijg je nog de 
Bloedweg met een stijging van 
6% voor de kiezen. Ondertus-
sen kreeg ik van ene Tineke uit 
Hoogeveen te horen dat zij mij 
al drie keer had ingehaald; zo 
zie je maar, overal is controle. 
Met nog 1 kilometer te gaan 
liep ik de mensenmassa weer 
tegemoet. Ik zag de finish op 
de boulevard, maar kon geen 
versnelling meer plaatsen. 
Moe, koud en teleurgesteld 

ging ik na 2 uur, 5 minuten en 13 seconden over 
de finish, over en uit. Als troost kreeg ik een 
medaille, Isostar, een banaan en een plastic 
poncho voor de kou. Nu heel snel naar de tent 
om warme kleren aan te trekken en op Nils te 
wachten. Die kwam na ruim 30 minuten ver-
kleumd de tent binnenwandelen; ook hij vond 
het strand heel zwaar. Snel omkleden en naar 
huis en direct onder de douche. Maar helaas, 
op weg naar de bushalte zagen wij een lange rij 
wachtenden voor ons en een paar volle bussen 
vertrekken tot er geen bus meer te zien was. 
Weer wachten in de kou. Na ruim 30 minuten 
kwamen er weer bussen voorrijden, ijskoud 
instappen en warmte zoeken in een overvolle 
bus op weg naar Alkmaar. Zo eenvoudig ging 
dat ook weer niet want, u raadt het al, een lan-
ge file. Uiteindelijk waren wij rond 17.30 uur 
weer thuis en na een kopje koffie snel onder 

Algemene Ledenvergadering Butje 13
Op 11 februari 2018 staat de altijd goed be-
zochte ledenvergadering gepland van 10.00 tot 
11.00 uur. Daarna wordt er weer gebould.
Butje 13 presenteert op de ledenvergadering 
het jaarplan 2018, er komt een voorstel ter be-
oordeling over contributieverhoging, er wordt 
op 11 maart een invitatietoernooi georgani-

seerd en op 13 mei 2018 wil men een voorjaar-
stoernooi organiseren in plaats van een vader-
dag-, moederdag-, paas- of pinkstertoernooi. 
Verder zal er op 22 juli een rommelmarkt/fancy 
fair worden georganiseerd voor iedereen; dit 
alles voor extra inkomsten ten behoeve van het 
renovatieplan.

de douche. Daarna toch maar een borreltje ge-
dronken na een dagje Egmond.
Hier de uitslagen van de diverse afstanden:
Kwart marathon
Michael Gans 45.27
Remco Overstegen 55.40
Janet Hellingman 1.05.05
Renate Hellingman 1.05.06
Manon Weyers 1.10.36

Kwart marathon Businessloop
Michelle Wester 1.03.37

Halve marathon
Tom Roeleveld 1.31.44
Bianca Balvert 1.38.08
Arjan v. Diepen 1.45.59
Nils Breebaart 1.56.02
Arie Bierhaalder 2.05.13
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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
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Ruud Auee, voorzitter van WWSV, heeft tijdens 
de nieuwjaarsreceptie zijn toespraak niet mon-
deling maar schriftelijk gehouden.
De aanleiding hiertoe is dat er de komende pe-
riode veel staat te gebeuren binnen en rondom 
de vereniging, zowel op korte als op lange ter-
mijn. Om te beginnen het aankomende reno-
vatieplan. De plannen hiertoe zijn in een ver-
gevorderd stadium en wellicht starten in juni al 
de voorbereidende werkzaamheden.
WWSV staat aan het begin van een nieuwe 
periode. De animo voor teamsporten loopt te-
rug en ook bij kinderen wordt het moeilijk om 
voldoende toeloop te krijgen. “Dus”, zo conclu-
deert voorzitter Auee, “moet de focus ergens 
anders liggen; oudere jeugd en ex-leden in 
een andere context wat korfbal betreft”. Voor 
WWSV betekent het dat aanwas van jonge kin-
deren (kangoeroeclub) een doel is, maar dat 
het lastig is om kinderen aan je te binden. De 

bond stelt dat ouders steeds 
belangrijker worden in het 
beslissen waar hun kind gaat 
sporten. ”Nu een recreatie-
team oprichten, straks onder-
zoeken of gehandicapten(G)
korfbal een optie is, een stu-
dententeam, een damesteam 
of misschien wel een senio-
renteam van boven de vijftig 
jaar. Alles hangt af van hoe we 
onze inspanningen en onder-
zoeken hiernaar richten. Wel 
is belangrijk dat we eerst de 
ene optie uitzoeken en oprich-
ten en dan focussen op een 
volgende, we moeten in be-
weging blijven”. 
(wordt vervolgd)

Voorzitter WWSV trekt aan de bel

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Opbrengst oud papier gaat de neus van 
DZS voorbij
Ze zeggen wel eens ‘liefdewerk, oud papier’ 
maar dat gaat niet helemaal op. Het ophalen 
van oud papier gebeurt in onze polder door 
vrijwilligers. Er zijn drie organisaties die er be-
lang bij hebben en dat zijn de OBS Wijdewor-
mer, WWSV en DZS. Sinds een paar jaar is het 
echter zo dat de opbrengsten worden verdeeld 
naar het aantal vrijwilligers per organisatie. Dus 
als een organisatie geen vrijwilligers levert, kan 
ze ook niet delen in de opbrengsten. En dat is 
een alleszins acceptabele regeling. Het liefde-
werk houdt dus op als er geen vrijwilligers zijn. 
Bij de OBS en bij WWSV geeft dat nooit pro-
blemen. Helaas blijkt dat vooral de vrijwilligers 
van DZS het laten afweten. En dat betekent dat 
zij een stukje inkomen missen, dat zij juist zo 
goed kunnen gebruiken ter aanvulling van hun 
jeugdbudget bijvoorbeeld. Het lijkt er sterk op 

dat veel leden van DZS in het 
geheel niet op de hoogte zijn 
van deze mogelijkheid. Maar 
een ding is wel zeker: als zich 
geen vrijwilligers melden 
loopt de jeugd van DZS dit ex-
traatje echt mis. Er is nog een 
kans voor de rest van het jaar: 
Meld je even aan bij Samant-
ha Berkhout: samanthaberk-
hout@quicknet.nl.
Het gaat om nu nog vijf keer 
ophalen en dat kost per keer 
een halve zaterdag. Met vijf 
vrijwilligers is dat dus nog 
maar een keer per jaar. De 
jeugd van DZS is je dankbaar.

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

Michiel Wienese eerste 
op WK Masters 
Allroundschaatsen

Deze wereldkampioenschappen vinden al 27 
jaar plaats, maar helaas wordt daar in  sport-
programma’s weinig aandacht aan gegeven. 
Het zijn de Masters, de veteranen, ingedeeld in 
leeftijdsgroepen. Onze Michiel is al jaren actief 
in deze sport en doet veel aan promotie, spon-
soring en teammanagement en hij schaatst er 
zelf ook nog bij. Op 20 en 21 januari vonden de 
allround wedstrijden Masters WK plaats in het 
prachtige Italiaanse plaatsje Baselfa Di Pine. 
Daar wordt geschaatst op natuurijs en, zoals 
vroeger, in de openlucht. Michiel reed in de 
categorie 35-40 over de vier afstanden net iets 
sneller dan zijn rivaal, de Noor Oystein Lange-
gard, en dat betekende goud voor Michiel en 
dus zilver voor de Noor. Het verschil tussen de 
beide heren bedroeg slecht 0,35 sec. Een mooie 
prestatie waar hij zelf ook heel blij mee was. 
En niet alleen Michiel, maar zijn beide ouders, 
Jan en Marjan, beiden woonachtig in Neck, 
staken hun trots niet onder stoelen of banken. 
Jan Wienese is inmiddels 76, maar roeit nog 
steeds. Bovendien steunt hij de schaatssport 
en zijn zoon waar hij kan. In de categorie 30-35 
kwam Mark Ooijevaar in actie en ook hij wist 
het goud te bemachtigen.

WWSV zoekt hulp
Op dinsdag 29 mei 2018 wordt voor de vijf-
de keer de Giga-kangoeroedag gehouden bij 
WWSV. Er komen die dag ruim 500 kleuters 
naar het veld voor hun sportdag. Verspreid over 
het hele terrein is dan een groot aantal kleine 
groepjes kinderen bezig met een van de vele 
spelletjes, vaak gelieerd aan balspelen. Maar 
sommige spelletjes vragen weer meer om be-
hendigheid en inzicht. Het zal duidelijk zijn dat 
WWSV op deze dag behoefte heeft aan een 
groot aantal vrijwilligers om de groepjes te be-

geleiden. Daarbij wordt uiter-
aard aan de ouders gedacht, 
maar ook vrijwilligers die het 
leuk vinden om een dagdeel 
of de hele dag te assisteren. 
Mocht het weer spelbreker 
worden op de 29ste mei, dan 
wordt de hele dag verschoven 
naar 5 juni. Voor aanmelden 
en informatie: gigakangoeroe-
dagwwsv@hotmail.com 
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Weet u nog wel…..?

Bij het opruimen van wat 
oude spullen kwam ik een 
exemplaar van het Kontakt-
orgaan Wijde Wormer van 
oktober 1980 tegen. Dat had 
ik bewaard omdat hierin de 
geboorte van mijn zoon op 15 
september vermeld staat. Het 
is een gestencild boekje van 
slechts 11 bladzijden, waarin 
het wel en wee in de Wijde-
wormer wordt weergegeven. 
Een kleine greep hieruit: 
Op bladzijde 1 staat dat op 26 
augustus Ronald van Heerin-
gen geboren is, gevolgd dus 
op 15 september door Geert 
Kikkert. Verder op bladzijde 1 
dat de eerstvolgende raads-
vergadering op maandag 27 
oktober gehouden wordt. Wat 

hierbij besproken zou worden, 
is onbekend, maar ongetwij-
feld wel – aldus bladzijde 2 
- de Ontwerpnota Waterre-
creatie Noord-Holland, waarin 
aandacht besteed wordt aan 
een stelstel van recreatie-
vaarwegen en het normalise-
ren van doorvaarthoogten en 
-breedten, bedieningstijden 
en waterdiepten. Tot 23 ja-
nuari 1981 kon hierop wor-
den gereageerd, dus men had 
ruimschoots de tijd. 
Op bladzijde 3 gaan we door 
met het Collecteplan Wijde-
wormer 1980, de jaarlijkse 
inzameling ten bate van een 
30-tal verenigingen en in-
stellingen op het gebied van 
maatschappelijk en cultureel 

werk, gezondheidszorg etc. 
In 1979 was hiervoor maar 
liefst ƒ 5.885,- ingezameld. De 
collectanten werden geleverd 
door de gymnastiekvereniging 
ODIN, het Oranjecomité en 
de toneelvereniging Nieuw 
Leven. Er volgen nog wat 
stichtelijke woorden: ”…dat 
de mens tegenover de mede-

mens zijn verantwoordelijk-
heid behoudt. Dit belangrijke 
deel van ons mens-zijn erva-
ren wij in toenemende mate 
door de behoefte van zove-
len, iets voor zijn medemens 
te doen”. Dat dit ter harte is 
genomen bewijst wel het feit 
dat het Collectecomité in de 
jaren 1974 t/m 1979 maar 
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liefst ƒ 26.000,- heeft kunnen 
uitkeren. Daarna volgt een 
verantwoording van de jaar-
lijstcollecte 1979 ten bate van 
een fiks aantal landelijk erken-
de doelen inclusief ontwikke-
lingshulp. 
Maar dan, op bladzijde 5, de 
Plattelandsvrouwen. Die had-
den op 10 september hun eer-
ste bijeenkomst van het nieu-
we seizoen en konden maar 
liefst zes nieuwe leden verwel-
komen. De familie Van Kope-
ren uit Alkmaar verzorgde een 
demonstratie glasblazen en 
een drietal dames mocht zelfs 
proberen een eigen kerstbal 
te blazen. Op 18 september 
was er een koffieochtend, ge-
volgd op 16 oktober door een 
parodistische hoedenshow. 
In november volgde nog een 
modeshow. Verder kon men 
zich opgeven voor de cursus 
´rondweven´ en werd er een 
tweede cursus ´Zwitsers schil-
deren´ aangekondigd, omdat 
hiervoor zeer veel belangstel-
ling was. De jaarcontributie 
bedroeg ƒ 30,-. Zo te lezen 
een levendige vereniging en 
ik vind het nog steeds jammer 
dat deze een paar jaar geleden 
is opgeheven. 
Op een knaloranje inlegvel 
wordt een oproep gedaan 
voor een nieuw carnavalslied 
en delen de Raad van Elf en 
Prins Carnaval mee dat op 15 
november wederom het Prin-

senbal georganiseerd wordt. 
Op bladzijde 7 volgt dan iets wat ik totaal ver-
geten was, maar dat indertijd een vast onder-
deel van het Kontaktorgaan uitmaakte: een 
gedicht van de heer K. Schilp, oud-inwoner van 
de Wijdewormer, maar toen woonachtig in Be-
jaardencentrum Avondzon in Purmerend. Dit 
gedicht geef ik in z´n geheel weer:
Het zal je moeder maar wezen
Bij dit geval, zeventig jaar geleden, sta ik even 
stil
Je hoorde toen niet van de pil
Jan had in die dagen weinig pret
Hij had buiten de pot gepiest en zat in het net
en ´s middags bij het middagmaal
Openbaarde Jan zijn moeder het geval
Moeders hart werd haast vaneen gescheurd
En ze zei hoe is dat toch wel gebeurd

Jan zei Moeder u moet weten
Eenmaal helaas heb ik m´n eigen vergeten
Moeders vertrouwen was totaal zoek
En ging gauw de weg uit met deze warme pan-
nenkoek
een vriend en vriendin werd ingelicht
Niemand weet het nog, dus mondje dicht
Maar dat niet vertellen was gauw vergeten
En zo kwamen velen het onder stilzwijgen te 
weten
En zie het toen nog kleine plaatsje Zaandijk 
was een publiek geheimpje rijk
Maar spoedig ging het van mond tot mond
Het was beroerd voor Jan wat hij toen onder-
vond
Het spotten met Jan was spoedig klaar
Ze zeiden dan, zo Jan, één keertje maar!
Het blad eindigde met een oproep voor de jaar-
lijkse ledenvergadering van het Groene Kruis 
en met de opsomming van het bestuur van de 
Wijdewormer Gemeenschap. Weet u het nog: 
H. Anjema was voorzitter, H. Kraaijeveld pen-
ningmeester, mevrouw S. Koster secretaris en 
bestuursleden waren mevrouw K. Davids en de 
heren L. Haverkort, D. de Jong, K. Laan, 
H. van Malsem en J. Post. 
Van foto´s was toen nog geen sprake. 

Evelien Kikkert

Geitenboerderij De Stolpen Bio op zoek naar extra handen
Op deze biologische geiten-
boerderij worden dagelijks 
zo’n 800 geiten gemolken. 
Met de lammertijd voor de 
deur moet er de komende 
maanden heel veel extra werk 
worden verzet. De verzorging 
van de oudere dieren en het 
voeren van de lammeren is 
arbeidsintensief en daarom 
zoekt Stolpen Bio voor de peri-
ode van maart tot en met mei 
een aantal extra hulpkrachten. 
Het gaat dus om het verzorgen 
en het met de fles voeren van 
de jonge dieren. Werktijden 
zijn in overleg vast te stellen, 

maar liggen tussen 06.00 en 21.00 uur. Er wordt 
gezorgd voor een passende beloning en leuk 
afwisselend werk in een gezellige sfeer. Geïnte-
resseerden kunnen bellen naar Piet Stolp, tel: 
06- 5132 4000 of mail naar 
destolpenbio@kpnmail.nl.
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Stijgend water in de polder

Al 43 jaar kijken wij uit over het weiland tus-
sen Neck en de A7. We kijken er met enige re-
gelmaat naar de situatie op de A7. We kunnen 
dan zien of alles nog in beweging is of dat de 
zaak stilstaat. Handig als je weg moet. Je kunt 
er dan rekening mee houden bij de keuze van 
de route. Het weiland zelf veranderde in die 

jaren nauwelijks. Afgezien van het opnieuw in-
zaaien van een andere/betere grassoort waren 
het vooral de dieren, die het verschil maakten. 
Soms liepen er paarden of schapen en uiteraard 
vaak koeien. Het is altijd wel leuk om daar die-
ren te zien rondgrazen. Maar de laatste jaren 
zie je daar steeds vaker een flinke plas staan. 
Een plas die in de loop van de laatste tien jaar 
niet alleen merkbaar vaker voorkomt maar ook 
zichtbaar in omvang toeneemt. Het maakt ons 
pijnlijk duidelijk dat het weer echt verandert. 
Het is geen fabeltje. Het regent gewoon vaker 
en vooral harder en langduriger achtereen. 
Ook dichter bij huis is dat te zien aan een tuin 
die blank staat of de garage die onderloopt. 
Vroeger gebeurde dat nooit. Het laatste jaar is 
dat al drie keer gebeurd. Het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) is de 
laatste jaren ook druk doende om alle dijken 
aan te passen aan nieuwe eisen. Daar speelt 

natuurlijk ook nog een ander 
fenomeen een rol en dat is 
het stijgende zeewater. Een 
hogere zeespiegel maakt het 
lastiger om het overtollige wa-
ter in het IJsselmeer te spuien. 
Het IJsselmeer is onze belang-
rijkste ‘waterberging’. De be-
langrijkste verzamelbak voor 
ons overtollige polderwater, 
dat daar naar toegebracht 
wordt door een heel systeem 
van gemalen. In september 
1994 ging dat hele afwate-
ringssysteem mank doordat 
de spuien van het IJsselmeer 
niet werkten. Wij hebben toen 
het water over de Ringdijk zien 
komen en als een klein rivier-
tje naar de Pieter Slootenweg 
zien weglopen. Bij het Necker-
hop stond het water toen tot 
in de loods. Maar dat was heel 
uitzonderlijk en een gevolg 
van een combinatie van een 
mechanisch defect in de afwa-
tering gelijk met springtij en 
langdurige regenval. Dat laat-
ste hebben we nu regelmatig 
en laten we hopen dat er zich 
tijdens hoogtij geen storingen 
voordoen in de mechanische 
afwatering.

Seniorendag 2018 wordt weer een reisje vol verrassingen
De organisatoren van het jaarlijkse uitje voor 
onze senioren zijn volop bezig met de voorbe-
reidingen. Dat gebeurt zoals gewoonlijk met 
veel inzet en fantasie, want ze maken er elk 
jaar een complete verrassingstocht van. Ook 
nu worden bestemming en route angstvallig 
geheim gehouden. Wat wel vaststaat is dat het 
een heel gezellig dagje gaat worden met de no-
dige verrassende tussenstops. De beste manier 
om er achter te komen is gewoon meegaan. 
Stap in die bus en beleef het mee. Je moet dan 
wel tot de senioren gerekend kunnen worden 
en wonen of afkomstig zijn uit de Wijdewor-

mer, maar de organisatie han-
teert de regels met de nodige 
souplesse. 
Wat in ieder geval al vast-
staat is de datum: donderdag 
7 juni. U kunt zich nu meteen 
al aanmelden bij een van on-
derstaande personen. In april 
komen zij ook nog langs bij 
de bekende adressen om er 
voor te zorgen dat niemand 
wordt overgeslagen. Hou ver-
der het WWJ in de gaten, want 

er volgt nog nadere informatie in de komende 
maanden.
Voor aanmelden en informatie kunt u terecht 
bij de organisatoren:
Jaap en Ina Poel, tel.  06-1643 7316
Toon en Atie van Diepen, tel. 06-3042 0909.

Gevarieerd voorjaarsconcert Accordando met zangeres Fredie Kuiper
Zondag 11 maart houdt Accordando haar jaar-
lijkse voorjaarsconcert in het dorpshuis te Wij-
dewormer. Het programma is samengesteld uit 
muziek van Rob de Nijs, Ramses Shaffy en Vera 
Lynn, afgewisseld met Latijns-Amerikaans, rock 
en musical. Bovendien zal de zangeres Fredie 
Kuipers een drietal optredens verzorgen met 

eigen begeleiding. Ook zal zij 
een nummer zingen, begeleid 
door het orkest van Accordan-
do. Zowel het combi-orkest als 
het A-orkest staan onder lei-
ding van Marja Vrieling. 
Het concert begint om 14.00 

uur. De entree bedraagt € 7,50. Voor donateurs 
en jeugd tot en met twaalf jaar is de entree gra-
tis. Na afloop is de foyer geopend om nog even 
gezellig na te praten. Voor alle informatie zie 
ook: www.accordando.nl.

Hoi. Superleuk initiatief. Na een stuk skeele-
ren ben je natuurlijk wel toe aan een beetje 
rust. En dan ook nog met dit uitzicht. Groetjes 
Malou en Yoni

Rustpunt 27 maart



13

Gezellige start 2018 met gecombineerde avond Oranje Comité
De oorspronkelijk als klaver-
jasavond begonnen start van 
het seizoen is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een echt 
‘voor elk wat wils’ avondje. 
Aan zeven tafels streden de 
28 klaverjassers om de prijzen 
en aan drie tafels deden de 
twaalf keezers daar niet voor 
onder. Op veilige afstand van 
de kaarters waren drie dart-
borden opgesteld waarop de 
30 darters zich mochten uit-
leven. Uitleven geldt dan voor 
de darters die op dat moment 
aan het gooien zijn en toekij-
kende spelers kunnen mee-
leven. Soms met een mooie 
hoge score, maar soms ook 
was domme pech de aanlei-
ding voor hoorbare reacties. 
Zoals een eerste mooie triple 
20 waarna tot twee keer toe 
de dart afketste op dat ui-
terst dunne metaal tussen de 
triple en de enkele 20. Het is 
het verschil tussen een simpe-
le 60 en de fel begeerde 180 
punten, de maximum score 
met drie pijltjes. Het levert in 
elk geval mooie reacties op. 
Bij de kaarters is dat veel inge-
togener. Daar staan ook geen 
toeschouwers bij en moet het 
helemaal van de kaarters zelf 
komen. Maar ook daar kan 
een mars gaan leiden tot luid 
gejuich of kreten van afschuw. 
De meeste reden tot gejuich 
was voor Johan Klaver, die 
met de marsenprijs naar huis 
ging. Voor Joop van Diepen lag 
dat net weer even anders. Hij 
haalde de laagste score, maar 
verdiende daarmee wel de 
poedelprijs. Al met al een zeer 
geslaagde opening van het 
nieuwe seizoen. De uitslagen 
waren als volgt:

Klaverjassen
1. Piet Konijn (5653)
2. Greet Konijn (5529)
3. Yvonne Konijn (5475)
Keezen
1.   Marleen Soederhuizen (136) 
2.   Romy Kok (136)
3.   Rita Mol (116)
Darten - Koppels:
1. Joris van Diepen en Angelo Appel
2. Jan Vijzelaar en Frank Roet
3. Ronald Levering en Bart Veerman 

Veel animo voor project ABBA en Ramses Dameskoor Wijdewormer
Dameskoor Wijdewormer is gestart met de 
voorbereidingen voor een project over de mu-
ziek van ABBA en liederen van Ramses Shaffy. 
Het einddoel van dit project is een concert in 
het dorpshuis op 25 maart aanstaande. Mede 
naar aanleiding van onze oproep in het de-
cembernummer van vorig jaar hebben zich 
maar liefst veertien deelnemers aangemeld, 

die samen met het koor aan 
het project gaan werken. 
De eerste repetitie hiervoor 
heeft inmiddels op 26 januari 
plaatsgevonden. In februari en 
maart volgen nog acht repeti-
ties, de laatste op 23 maart. 
De zondag daarna vindt de 

uitvoering plaats in het dorpshuis in Wijdewor-
mer; het zal een middagconcert worden. Het is 
een mooie uitdaging voor het koor, de nieuwe 
deelnemers, maar ook voor dirigent Marja van 
der Ploeg. In het volgende WWJ zullen we de 
aanvangstijd en verdere bijzonderheden ver-
melden.
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Peuters bezoeken de Soos met nieuwjaarswens
De jongste scholieren van de 
basisschool in Neck, groep 
een en twee, hebben een leu-
ke verrassing gemaakt voor de 
ouderen. Voor elk lid van de 
Soos hadden ze een ster ge-
maakt met daarop een nieuw-
jaarswens. Het maken van 
deze, van veel glitters voor-
ziene, nieuwjaarssterren, was 
al een spannende gebeurte-
nis, maar het uitreiken ervan 
spande de kroon. Donderdag 
18 januari stond de hele groep 
al voor 13.30 uur gespannen 
en vol ongeduld te wachten in 
de gang voor de foyer van het 
dorpshuis. Klokslag half twee 
ging de deur open en trad de 
hele groep, onder grote be-
langstelling van de Soos-leden, 
de foyer binnen. Nadat Juf Ans 
van der Veen had uitgelegd 
wat de bedoeling was, gingen 
de kinderen aan de slag om 
alle aanwezigen persoonlijk 
een ster te overhandigen. Dat 
ging niet bij alle kleintjes met 
evenveel overtuiging. Er was 
hier en daar sprake van enige 
verlegenheid, maar dat mag 
op die leeftijd. Je zult daar 
maar staan met je glitterster 
voor zo’n volle zaal onbeken-
den. Nou ja, sommigen kin-
deren kwamen daar hun opa 
of oma wel tegen, maar dat 
geluk had niet iedereen. Toch, 
na enige gewenning, liep het 
allemaal gesmeerd. Toen ie-
dereen een ster in ontvangst 
had genomen, werden de kin-
deren door de voorzitter van 
de Soos, Nel van der Laan, be-
loond met een versnapering. 
Daarna allemaal nog even op 
de foto en met een applausje 
vertrok de groep weer naar 
het eigen klaslokaal. Wel pret-
tig overigens dat ze daarvoor 
niet meer over straat hoeven. 
Let wel: die ochtend was er 
een hevige storm, vergelijk-
baar met de hevige storm 
van oktober 2013 met wind-
stoten van meer dan 120 km. 
Een dag zonder treinverkeer 
en in sommige steden zonder 
openbaar vervoer. Gekantelde 
vrachtwagens en dus veel file-
leed.
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Peuters bezoeken de Soos met nieuwjaarswens

De Soos-leden lieten zich niet ontmoedigen en 
waren grotendeels komen opdagen. Opvallend 
was verder dat het aantal mannen onder hen 
lijkt toe te nemen. Zomaar een foto van een 
aantal leden die hun nieuwjaarswens ontvin-
gen. Het waren allemaal mannen.

Het boekje van Co’s Rustpunt gaat over de 
grenzen

Het Rustpunt heeft een nieuw boekje gekre-
gen. Het oude was dan ook volledig versleten 
en moest met plakband en nietjes bij elkaar 
worden gehouden. Dat ligt ook wel voor de 
hand, want het heeft veel te lijden. Het ligt er 
voor het grijpen en dat gebeurt ook wel eens 
bij slecht weer. Bovendien blijkt ook nu weer 
dat er mensen zijn die dat boekje op hun ge-
mak helemaal doorlezen en dan in hun verhaal 
reageren op wat vorige passanten hebben ge-
schreven. Dat maakt het wel zo leuk. 
We hebben weer vrijwel alle verhaaltjes voor 
u opgenomen. Het zijn allemaal korte stukjes 
tekst die zich uitstekend lenen om zo hier en 
daar de witte plekken in ons WWJ op te vul-
len. Ze staan dus her en der verspreid in dit 
nummer en wellicht ook nog in het volgende. 
Hangt een beetje af van de hoeveelheid witte 

plekken. Bijzonder is wel dat 
dit jaar het Rustpunt gasten 
mocht verwelkomen van ver 
over onze grenzen. Liuia en 
Lisa uit Dresden bijvoorbeeld 
schreven een leuk stukje in 
het Duits. Zij vonden het een 
‘toller Empfang’ en een erg 
goed idee, zo’n rustpunt in 
‘diese lange Strasze’. Ze be-
nijden ons zeer vanwege ons 
’schöne Ausblick und wahn-
sinnig schöne Gegend’ en ze 
hopen dat wij daar ook van 
kunnen genieten. Nou, daar 
hoeven wij ons best niet voor 
te doen. 
Verder was er een berichtje in 
het Engels van Francesca en 
Stefano, afkomstig uit Rome. 
Zij waren blij verrast met een 
ontvangst met ‘very, very 
good prunes’. Het was prui-
mentijd en dat kwam ze dus 
goed uit. Helaas was Engels 
niet hun voertaal en zou het 
bericht in het Italiaans wel wat 
uitgebreider zijn geweest. Uit-
eindelijk is Italiaans voor ons 
geen enkel probleem met Res-
taurant Mario binnen onze ge-
meentegrenzen. De verschil-
lende berichtjes zijn, net als 
dit artikel, herkenbaar aan het 
plaatje in de linkerbovenhoek. 
Een plaatje van het inmiddels 
toch al weer aardig beduimel-
de gastenboekje van ons Rust-
punt aan de Zuiderweg.

Breicafé vierde eerste lustrum

Al weer vijf jaar geleden was het dat het brei-
café ontstond als initiatief van een paar breilus-
tige dames. Het kwam voort uit Vrouwen van 
Nu en begon met een klein clubje van vier of 
vijf dames. Inmiddels is dat uitgegroeid tot 
een vast groepje van zo’n vijftien enthousi-
aste leden die heel leuke dingen doen met 
verschillende brei- en haaktechnieken. Want 

breien is tegenwoordig wel 
iets meer dan het oude ‘een 
recht en een averecht’. Maar 
deze keer bleven de bolletjes 
wol en de breipennen thuis. In 
het Hoedje van de Koningin in 
Purmerend werd het vijfjarig 
bestaan gevierd met koffie en 
thee met gebak. Daarna werd 
er geproost met een glas wijn 
op de volgende mijlpaal. De 
foto is gemaakt door Evelien 
Kikkert.  
Het volgende breicafé is op 
21 februari bij Wieke Meijer, 
Wildschutweg 12.
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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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Kerstbomen massaal verzameld en ingeleverd

Woensdagmorgen was het 
al vroeg onrustig in het dorp. 
Het was 10 januari en dat be-
tekende dat de afgedankte 
kerstbomen bij de gemeen-
teambtenaar konden worden 
ingeleverd. Dat werd door de 
gemeente beloond met een 
halve euro per ingeleverde 
boom. Voor veel kinderen 
was dat de moeite waard om 
de eigen kerstboom mee naar 
school te slepen om daar be-
loond te worden met een 
munt van € 0,50. Maar er is 
ook altijd een aantal kinderen 
dat voor dat bedragje bereid 
is om desnoods het hele dorp 
en de omgeving te ontdoen 
van afgedankte kerstbomen. 
Zij zijn al dagen voor die tijd 
druk in de weer om alles wat 
maar op een kerstboom lijkt 
te verzamelen. Joep en Aron 
bijvoorbeeld kwamen Gert 
Oskam tegen toen ze met een 
flinke boom op sleeptouw 
over de Noorderweg reden 
richting Neck. Gert maakte 
direct een foto van deze twee 
noeste arbeiders en dat is ook 
de enige foto die bij daglicht 
kon worden gemaakt. Want 

de rest, het inleveren bij de 
gemeenteambtenaar en het 
aftekenen, gebeurde in het 
nachtelijke duister. 
Vanaf 8.00 uur werden de bo-
men ingeleverd en dan is het 
in deze tijd van het jaar nog 
aardedonker. Met vier rollen 
van elk veertig halve euro’s op 
zak kon Henk, onze gemeen-
teambtenaar, de aanleveraars 
uitbetalen. Naar schatting 
werden bij hem zo’n 150 bo-
men ingeleverd. Joep en Aron 
brachten het samen tot ruim 
30 bomen die Joep had op-
geslagen achter het ouderlijk 
huis. Vader Ko was al voor 8.00 
uur gearriveerd met een flinke 
aanhangwagen om de bomen 
uiteindelijk in drie vrachten te 
vervoeren naar het plein voor 
de school. Er waren er meer 
die met aanhangers aankwa-
men en dat gaf een gezellige 
sfeer van gesleep met bomen 
rondom de afleverplek. Toen 
de laatste bomen werden af-
geleverd, gloorde het begin 
van de nieuwe dag en kon er 
een foto zonder flits worden 
gemaakt.
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Gaat onze contactcommissie overlijden?

daarvan is beperkt. Het is dat wij nog een paar 
mensen hebben gebeld, anders waren er maar 
drie aanwezig geweest. Nu waren dat er toch 
nog vijf. Op de foto ziet u de voltallige CC, vier 
bezoekers en de lege stoel van de fotograaf. 
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, 
maar ook verkiezingen voor de CC. De huidige 
CC, die uit vier leden bestaat, heeft te kennen 
gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Onze CC 
mag vijf leden hebben, maar het is de afgelo-
pen jaren niet gelukt om er een vijfde lid bij te 
krijgen, zodat het ons heel moeilijk lijkt om er 
nu vier te krijgen. De CC is opgericht in 1991, 
in hetzelfde jaar als het ontstaan van de ge-
meente Wormerland. Vanaf het ontstaan van 
de CC Wijdewormer is er een wisselende be-
zetting geweest, maar Co Konijn en Gerda Laan 
zitten er al die 27 jaar al in. Omstreeks 2008 zijn 
Ina van Calcar en Ilonka Luyks erbij gekomen. 
Het verwijt dat je wel eens hoorde was, dat ze 
alle vier van de Zuiderweg kwamen. Dat klopt, 
maar er had zich verder niemand van een an-
dere straat aangemeld. 
Wat doet de CC nu eigenlijk? Op de website 
van de gemeente staat: De CC Wijdewormer 
adviseert het College van Burgemeester en 
Wethouders over onderwerpen, die spelen in 
de dorpskern Neck en de Wijdewormer. Dat is 
nodig ook, omdat heel veel mensen in de Wij-
dewormer het gevoel hebben dat ze in Wormer 
niet begrijpen wat hier speelt. In de nieuwjaar-
stoespraak benoemde onze burgemeester al 
het belang van burgerparticipatie. Ook wordt 
er wel gezegd dat de gemeente de CC niet se-
rieus neemt. Dit gevoel heeft de CC zelf af en 
toe ook wel gehad. Maar we weten ook alle-
maal dat als we het ergens niet mee eens zijn 
en we naar de gemeente stappen, we maar een 
klein stemmetje hebben. Als de CC dit echter 
in een brief benoemt, dan komt het wel in de 
raadsvergadering. Dat moet u nog maar zien 
te bereiken als u een brief schrijft. Dit wil niet 
zeggen dat ze altijd hun zin krijgen, maar ze 
worden wel gehoord. Dus voor iedereen die de 
Wijdewormer een warm hart toedraagt en toe 
is aan een nieuwe uitdaging, neem eens con-
tact op met een van de leden van de CC of stel 
je direct beschikbaar. Voor de gemeenteraads-
verkiezingen geven we natuurlijk geen stemad-

Vervolg van pagina 18 vies. Maar bij twijfel, er zijn in-
woners van de Wijdewormer 
die in de gemeenteraad zitten. 

Dit was even de inleiding van 
de vergadering van de CC van 
22 januari. Maar ondanks de 
lage opkomst werd er ook 
nog wat besproken. We lopen 
even door een aantal punten 
heen.
Zwerfvuil
Co Konijn maakte melding 
van de op 10 maart geplande 
zwerfvuil actie. Verdere uitleg 
en een oproep voor vrijwilli-
gers: zie elders in dit nummer.
Kerstpakket
Voor het eerst in 27 jaar kre-
gen de leden van de CC een 
kerstpakket. Dus, als u over 27 
jaar ook een kerstpakket wilt, 
grijp uw kans.
Inrijverbod Noorderweg
Het inrijverbod van de Noor-
derweg is vanaf 11 december 
tijdelijk opgeheven. Op ver-
zoek van de CC is dit voor een 
proefperiode van zes weken. 
Of er tellingen zijn gedaan is 
de CC niet bekend.
Voortbestaan Contactcom-
missie
In de raadsvergadering van de 
gemeente Wormerland heeft 
de meerderheid van de raad 
besloten dat men verder wil 
met de CC’s in Wormerland. 
Het betreft drie CC’s, te weten 
Jisp, Oostknollendam en Wij-
dewormer. Twee jaar geleden 
ontstond het idee van buur-
traden. Dit zou starten in Wor-
mer, maar is tot op heden nog 
niet gerealiseerd. Dus wel het 
voortbestaan van de CC. Maar 
nu nog de leden. Fred Engels 
deed een pleidooi richting 
Gerda Laan. Gerda is als se-
cretaris toch altijd een van de 
drijvende krachten geweest 
van de CC. Zij weet als geen 
ander de contactpersonen 
bij de gemeente, de manier 
van benaderen en hoe je aan 
je informatie komt. Als nu de 
voltallige CC ermee ophoudt, 
dan is dit toch wel erg abrupt. 
Fred vroeg Gerda om te willen 
overwegen een jaar langer 
aan te blijven en de volgende 

CC te helpen zich te ontwikkelen.
De corridor en het rechttrekken van de A7 bij 
Purmerend
Ilonka is naar een voorlichtingsavond van het 
ministerie geweest in het Intel Hotel. Het mi-
nisterie staat er niet positief tegenover en ziet 
er weinig voordelen in. In februari komt Pur-
merend met een voorstel. Als het financieel 
niet haalbaar is, gaat het hele plan niet door. 
In februari is er weer een bijeenkomst van de 
corridorstudie A7.
Zebraoversteekplaats bij de school
Dit onderwerp is eerder ter sprake gekomen. 
Er is toen aan de belanghebbenden geadvi-
seerd om samen met de school een voorstel 
te maken voor de plek waarvan zij vinden dat 
daar het beste een zebrapad gerealiseerd kan 
worden. Tot op heden zijn er nog geen reacties. 
Omwonenden geven aan dat er veel harder 
dan 30 km wordt gereden. Ook is het idee van 
een schoolzone besproken, zoals we ook wel in 
Purmerend zien. De snelheid is dan 15 kilome-
ter. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Dit 
stukje Noorderweg zal in de toekomst alleen 
maar drukker worden.
Wijkbudget
Het totale wijkbudget is € 4000.--. In 2016 is 
dit naar alle buurtverenigingen gegaan. Voor 
2017 was er een aanvraag gedaan voor een 
nieuw biljartlaken in het dorpshuis. Dit was 
eerst goedgekeurd maar daarna weer afge-
keurd, omdat het geld niet voor verenigingen 
is. Het laken was inmiddels aangeschaft. Het 
werd de gemeente toen duidelijk gemaakt dat 
iedereen daar mag biljarten, waarna het weer 
werd goedgekeurd. Er is ook een idee voor drie 
‘leenplantenbakken’ bij het dorpshuis. Deze 
worden dan in mei op verhuurbasis neergezet, 
door een bedrijf onderhouden en in oktober/
november weer weggehaald. Het gaat dan al-
leen om dit jaar, omdat een budget niet struc-
tureel mag zijn. Buurtvereniging De Kalverhoek 
heeft een aanvraag ingediend om een bezoek 
aan het AZ-complex te kunnen realiseren.
Ideeën CC
De CC heeft ook al ideeën voor dit jaar, waar-
onder een ‘hufterproof’ bankje op de plek na-
bij de Stokkenbrug. Hier stond een bankje, dat 
door de familie Engels is neergezet ter nage-
dachtenis aan hun overleden zoon. Dit bankje 
is vorig jaar vernield en in brand gestoken. Ook 
wil de CC materialen aanvragen om zelf het 
zwerfvuilproject te kunnen uitvoeren, wat dan 
ook te gebruiken is voor andere buurten. Het 
wordt namelijk steeds moeilijker om het ma-
teriaal te krijgen via het Hoogheemraadschap. 
Volgend overleg CC
Het volgende overleg van de CC is op 12 maart 
om 20.30 uur. Dit is het laatste overleg in deze 
bezetting.

René Provoost
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2018 stormachtig begonnen
Vervolg van pagina 1
in het Markermeer maalt. We 
leggen de vraag voor aan het 
Hoogheemraadschap en krij-
gen antwoord van Theo Wit-
teman. Theo legt uit dat het 
hoge water bij ons puur door 
de wind komt. Bij Oostknol-
lendam staat het bijna droog 
en bij ons staat het water 
heel hoog. Het verschil was 
54 cm. De harde westelijke 
wint stuwt het water uit het 
Alkmaardermeer in oostelij-
ke, dus onze richting. Meestal 
hebben wij een meer zuidwes-
telijke wind en is de overlast in 
onze omgeving veel minder. 
Het absolute waterpeil was 
nauwelijks hoger dan nor-
maal, gemiddeld slechts 1,5 
cm. Volgens Theo was er dus 
weinig aan de hand: “Het gaat 
al eeuwen zo”. En inderdaad, 
toen de wind luwde, zag je het 
waterpeil heel snel zakken. 
Maar toen kwam de tweede 
storm op 18 januari. En ook 
deze keer kwam hij pal uit het 
westen. We kregen te maken 
met windsnelheden van meer 
dan 120 km per uur. Het wa-
ter in de ringvaart kwam nog 
hoger dan op 3 januari. Op 
de Zwarteweg zagen we in de 
ringvaart bijna geen riet meer, 
alleen nog zwarte aarde. Ver-
der zagen we in de sloot bij de 
Zwarteweg 2 het water uit de 
sloot waaien en het land daar-
achter stond helemaal blank. 
Bij de Jisperdijk werd het wa-
ter in de wegsloot zo hoog 
opgestuwd, dat het over het 
dijkje liep en het land van de 
familie Kooter helemaal onder 
water zette. Gelukkig liggen 

de schuren en het huis hoger. We hoorden 
van Sjaak Kooter dat dit in het verleden wel 
eerder was gebeurd. Gelukkig hadden ze hun 
schaapjes op het droge. Ongetwijfeld zullen er 
mensen zijn geweest die dachten, dat het nu 
zou moeten gaan vriezen. We kregen van Theo 
Witteman te horen dat het hoogteverschil tus-
sen Oostknollendam en Neck op 18 januari 65 
cm was. Maar er was meer narigheid. Bij de 
woonarkbewoners, die hun vlonder tussen wal 
en schip (ark) hebben, lag de vlonder bij de ark 
rond 25 centimeter hoger dan normaal en was 
het moeilijk naar binnen te gaan. Ook viel er 
door de deining hier en daar wat uit de kasten 
en van de vensterbanken op de grond. Maar 
we zagen ook dat een aantal huizen een paar 
tot soms een aantal vierkante meters dakpan-
nen misten. Als er een aantal dakpannen van 
het dak af zijn gewaaid en de wind komt eron-
der, dan kun je daar zelf niet tegenaan rapen. 
Ook een aantal schuttingen was niet bestand 
tegen deze storm en bij de Kuilweg zagen we 
een compleet dak van een schuur op de straat 
liggen. Bij een rondje in het buitengebied za-
gen we ook hier en daar wat kleine schade 
en wat omgewaaide bomen. Je kunt vanaf de 
weg natuurlijk niet alles zien, maar met deze 
storm viel het ons eigenlijk erg mee. Ook bij 
gebouwen waarvan je zou denken, een kleine 
storm en het gaat tegen de vlakte. Het stond 
er gewoon nog! Ja, de wind is niet altijd eer-
lijk. We hoorden dat deze storm qua schade op 
de derde plaats staat. De eerste plaats is voor 
2007, toen de totale schade in Nederland 175 
miljoen was. Bij deze storm staat de teller nu 
op 95 miljoen.

René Provoost

Stormschade viel alles-
zins mee, maar toch….

Omvergeblazen vrachtwagencombinaties, 
treinverkeer volledig stilgelegd, geen open-
baarvervoer meer in verschillende grote ste-
den: dat liegt er toch niet om. Als je dan hier 
om je heen kijkt viel het allemaal nog wel mee. 
Hier en daar wat dakpannen, een schuttinkje 
en een hekje. Dat wordt anders als het gaat om 
je eigen schutting die dan over een kleine tien 
meter plat blijkt te liggen. En helemaal als het 
gaat om een schutting aan de straatzijde, die 
ervoor koos om naar de straatzijde om te val-
len. Gelukkig stonden er net geen geparkeer-
de auto’s zoals doorgaans wel het geval is. De 
schutting lag echter wel op straat en kon daar 
natuurlijk niet te lang blijven liggen. Nu wonen 
wij (al 43 jaar) op de Wildschutweg en daar 
wonen ook Henk en Bob. Henk, u weet wel, de 
man van de Voedselbank, en Bob is de buur-
man aan de andere kant die ook weleens helpt 
bij de distributie van het WWJ. Henk kwam mij 
verwittigen van het goede nieuws dat zijn auto 
niet onder de omgewaaide schutting lag maar 
veilig in zijn garage stond. En met de opmer-
king: “Als je zover bent, dan kom ik wel even 
helpen met de rotzooi”, ging hij terug naar zijn 
bakkie koffie thuis. Bob houdt wel van extreem 
weer en zou eigenlijk het liefst zijn fiets pakken 
om dat uit te proberen. Ik verdenk hem ervan 
dat hij stiekem al buiten was gaan kijken hoe de 
mogelijkheden lagen, toen ook hij de schutting 
zag liggen. “Nou, daar kan ik mijn energie ook 
in kwijt. Weer eens iets anders”, moet hij ge-
dacht hebben en ook hij bood direct aan om te 
helpen. Ik moest eerst nog even naar de Soos 
waar de peuters de ouderen een mooie nieuw-
jaarswens overhandigden, maar daarna zijn we 
met zijn drieën aan de slag gegaan. Nog geen 
uur later stond de hele bende in delen in de 
tuin tegen het huis en was de rommel van de 
straat. Is het niet heerlijk om in zo’n dorpje te 
mogen wonen?
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Historische markt

Op 21 januari was er in Concordia in Purme-
rend een historische markt. Het was alweer 
twee jaar geleden dat er een dergelijke markt 
georganiseerd werd. Er waren in totaal vijftien 
oudheidkundige en historische verenigingen 
aanwezig. Deze kwamen niet alleen uit Purme-
rend, maar ook uit omliggende plaatsen. En u 
begrijpt het al, ook uit de Wijdewormer, want 
Piet en Ria Gans waren daar aanwezig. Piet na-
tuurlijk als lid van de Stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer en Ria met haar historische kle-
ding. Het leuke was, dat ze ook allebei gekleed 
waren in historische kleding. De markt werd 

goed bezocht en er viel voor 
wie geïnteresseerd is in histo-
rie genoeg te zien. Zo werden 
er korte filmpjes gedraaid door 
de filmarchiefgroep van de 
Vereniging Historisch Purme-
rend. Ook was er gelegenheid 
om foto’s, kaarten en boeken 
te ruilen en te kopen en was er 
een mandenvlechter die van 
alles maakte van wilgentenen. 
Maar ook minimolentjes van 
de Zaanse molens en uiteraard 
heel veel literatuur over een 
ver verleden. Komen we weer 
even terug op Ria Gans: ze had 
wat oude kleding, sorry, histo-
rische kleding meegenomen, 
maar ze had ook iets bij zich 
waarvan ze zelf niet wist wan-
neer dit gedragen werd en uit 
welke tijd dit kwam. Het is een 
bovenstukje en het is ‘made 
in France’. Volgens ons is het 
geheel met de hand gemaakt, 
maar dan wel door iemand 
met heel veel tijd en heel veel 
geduld. We maakten er een 

Het nieuwe gezicht bij het pakket

Tot voor kort was PostNL pak-
ketbezorger Khalid het ver-
trouwde gezicht in de polder. 
Diegene die af en toe een 
pakketje ontvangt, is het wel-
licht al opgevallen dat we een 
nieuw vertrouwd gezicht heb-
ben. Het WWJ sprak met Mar-
chel, zodat hij nu officieel een 
bekend gezicht is.
Marchel Vester is 47 jaar en 
werkt na 29 jaar nog altijd bij 
zijn eerste werkgever. Marchel 
komt uit Amsterdam, waar hij 
brieven rondbracht in de Ri-
vierenbuurt. Net als zovelen 
werd Marchel aangetrokken 

door de voordelen die Purme-
rend biedt boven Amsterdam 
en hij verhuisde zo’n 20 jaar 
geleden naar Purmerend. In 
diezelfde periode stapte hij 
over naar het bezorgen van 
poststukken in deze regio. 
Met behulp van een bestelau-
to bezorgde hij brieven in dor-
pen zoals de Beemster, Beets, 
Kwadijk én Wijdewormer. 
De postbezorger van toen is 
langzaamaan vervangen door 
flexibele arbeidskrachten 
zonder veel vastigheid en de 
‘polderpost’ wordt nu met 
een bromfiets rondgebracht. 

foto van en leggen de vraag voor aan u. Weet 
iemand uit welke tijd en welke streek dit komt?

René Provoost

Marchel zag in het bezorgen 
van pakketten dan ook een 
kans om op een vast, fulltime 
dienstverband door te gaan 
bij PostNL. Naast de hele Wij-
dewormer bezorgt hij ook de 
pakketten in het centrum van 
Purmerend. Nadat hij de hec-
tiek van het centrum achter 
zich heeft gelaten, geniet hij 
elke keer weer van de rust 
en gemoedelijkheid die hij in 
onze polder aantreft.
Marchels werkdag begint om 
8.00 uur bij het distributiecen-
trum van PostNL in Opmeer, 
waar hij in maximaal 35 minu-
ten gemiddeld 250 pakketten 
op volgorde in zijn bus moet 
plaatsen voordat hij op pad 
gaat. Dat het soms ook fysiek 
zwaar werk kan zijn hebben 
ook wij kunnen merken, want 
in de week van 22 januari is 
Marchel door zijn rug gegaan, 
waardoor hij een weekje 
moest herstellen. Met name 
de pakketten met honden- 
en kattenvoer schijnen aardig 
aan het gewicht te zijn. 

Zelfs na enig aandringen viel 
er niets negatiefs te noemen 
over onze polder; de huis-
nummers zijn vaak duidelijk 
en de mensen vriendelijk. In 
de eerste periode als pakket-
bezorger werd Marchel overal 
in een grote regio ingezet en 
miste hij de vastigheid van 
een eigen wijk dan ook erg. 
Het liefst zou Marchel hier dan 
ook tot aan zijn pensioen de 
vaste postbezorger worden en 
gelukkig vindt ook PostNL het 
erg belangrijk dat er een vast 
gezicht aan de deur komt. 
Na zijn werktijd trekt Marchel 
graag op met zijn zoon en 
dochter. Waar hij voorheen 
zelf fanatiek voetbalde, geniet 
hij nu dubbel en dwars van het 
voetbalspel van zijn zoon. 
Afgaande op de positieve ge-
luiden over Marchel hopen wij 
dan ook dat hij nog vele jaren 
met zijn altijd aanwezige lach 
en vriendelijkheid in onze pol-
der de pakketten blijft bezor-
gen.

Gert Oskam
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Hallo familie Konijn, wat een mooi plekje zo 
met uitzicht over het land. Een goede pitstop 
om even te genieten na een stukje rijden op 
de motor. Van de zomer, als we gaan vissen en 
de polaroid mee hebben, zullen wij een foto-
tje achterlaten. Leuk initiatief dit. 
Liefs, Anne-Fleur en Max

Rustpunt 16 maart
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Neck potdicht na verkeersinfarct 
A7

Donderdag 25 januari was het 
al vroeg mis op de A7. Door 
ongelukken bij Purmerend en 
Zaandam stonden er meerde-
re files met een totale lengte 
van 9 km. Het gevolg was dat 
het verkeer weer massaal uit-
week naar de bekende slui-
proutes, die voor een deel via 
de Purmerendse binnenstad 
lopen en uitkomen op de Nec-
kerstraat, Oude Provinciale-
weg op de Munnikdijkweg. 
Daar wordt, afhankelijk van 
wat men gewend is, geko-
zen voor de voortzetting via 
de Zuider- dan wel de Noor-
derweg. Ook het verkeer dat 
via de Weidevenne naar de 
A7 wilde, werd geconfron-
teerd met de file op het tra-
ject Wijdewormer-Zaandam. 
Ook daar werd massaal ge-
kozen voor de sluiproute via 
de Oude Provincialeweg en 
de Munnikdijkweg. De gevol-
gen waren ronduit rampzalig. 
Het stukje Neck kan dat ver-
keer op geen stukken na aan, 
waardoor daar meteen een 
ophoping van woedende weg-
gebruikers ontstaat en een 
kluwen die vrijwel niet meer 
in beweging te brengen is. 
Voor de scholieren, zowel van 
onze OBS als van de scholen 
in Purmerend, levert dit een 
uiterst onveilige situatie op. Te 

veel verkeer is al slecht voor 
de veiligheid, maar met geïr-
riteerde weggebruikers wordt 
dat bijna vragen om ongeluk-
ken. Het inrijverbod voor het 
sluipverkeer is bij wijze van 
proef opgeheven, waardoor 
deze sluiproute (tijdelijk) ge-
legaliseerd is. Tellingen zullen 
moeten uitwijzen of de slui-
proutes permanent kunnen 
worden opengesteld of niet. 
De realisering van spitsstro-
ken op de A7 heeft de capa-
citeit van de weg vergroot en 
de verwachting was ook dat 
daarmee het fileleed voorlo-
pig tot het verleden zou gaan 
behoren. Dat effect is maar 
van tijdelijke aard, zo waar-
schuwde ook Rijkswaterstaat 
al meteen na de opening. Hun 
voorspellingen lagen rond de 
zeven jaar, waarna de files 
weer als vanouds zouden zijn. 
Er is inmiddels een enorm 
economisch herstel aan de 
gang waardoor de werkloos-
heidcijfers zijn gedaald tot een 
minimum en dat zal nog ver-
der afnemen. Hierdoor zal ook 
het effect van de spitsstroken 
sneller verdampen. In feite 
merken wij daar nu al heel 
weinig meer van. Kortom: het 
is de vraag of het openstellen 
van de sluiproutes nog wel zo 
verstandig is. 

Raampje dicht, lichtje aan, deur 
op slot
Helaas is onze polder in de 
afgelopen periode tot drie 
keer toe doelwit geweest van 
inbrekers. Wat kun je als be-
woner eigenlijk doen om het 
inbrekers zo onaantrekkelijk 
mogelijk te maken?
Op 30 december, 2 en 8 janu-
ari zijn er in ons postcodege-
bied inbraken of inbraakpo-
gingen geweest. Op 24 januari 
is er zelfs nog een burgernet-
bericht uitgestuurd om uit te 
kijken naar een verdacht per-
soon op de Tjadenweg. Het 
dievengilde heeft onze polder 
de laatste tijd dus in het vizier 
en dat is reden te meer om 
eens te kijken naar de inbraak-
veiligheid van onze eigen wo-
ningen.
Maar liefst 70% van de inbra-
ken zijn zogenaamde gelegen-
heidsinbraken. Bij dergelijke 
inbraken is een inbreker niet 
specifiek gericht op één wo-
ning, maar breekt hij in bij een 
huis waar het hem wellicht 
erg makkelijk wordt gemaakt. 
Bovendien worden veel inbra-
ken niet, net als in de film, ’s 
nachts gepleegd, maar vindt 
ruim de helft van de inbraken 
overdag plaats. Nog eens 30% 
gebeurt ’s avonds en slechts 
10% van de inbraken gebeurt 
‘s nachts. We zetten allemaal 
wel eens een raampje open 
zonder dat we daar direct 
zicht op houden en met de 
bovenstaande feiten is het 
wellicht verstandig om deze 
goedbedoelde ventilatie nog 
eens onder de loep te nemen.
Alle nieuwbouwhuizen vol-
doen al jaren aan bepaalde 
certificering om de inbraak-
veiligheid te vergroten. Oude-
re huizen hebben dat zelden, 
maar wist u dat ook nieuw-
bouwwoningen van bijvoor-
beeld de jaren 90 niet meer 
voldoen aan de huidige eisen? 
In welk type huis u ook woont, 
het is de moeite waard om 
eens kritisch te kijken naar al 
het hang- en sluitwerk. Goed 
hang- en sluitwerk is tenmin-
ste voorzien van een SKG logo. 
Dit logo kent vier niveaus. Het 

instapniveau is het SKG logo 
gevolgd door een vinkje. Dit 
betreft een getest product, 
maar zonder aanvullende cer-
tificering. Daarboven komt het 
SKG logo, gevolgd door 1, 2 of 
3 sterren (***). Hoe hoger het 
aantal sterren, hoe hoger de 
weerstand tegen inbraak. Het 
opwaarderen van het hang- 
en sluitwerk van een woning 
kan aardig wat kosten, maar 
tegen het licht van de mate-
riële en emotionele schade 
die een inbraak met zich mee-
brengt, is het een goede inves-
tering. Een SKG*** cilinderslot 
met zogenaamde kerntrekbe-
veiliging is al te koop voor on-
geveer € 50,-. Een binnen- en 
buitenschild compleet met 
kruk, eveneens in de hoogste 
veiligheidsklasse, start op on-
geveer hetzelfde prijsniveau. 
De overheid voert op radio en 
televisie uitvoerig campagne 
tegen woninginbraak. De slo-
gan ‘raampje dicht, lichtje aan, 
deur op slot’ verwoordt in het 
kort de inhoud. Goed hang- en 
sluitwerk, in combinatie met 
goede binnen- én buitenver-
lichting, zijn een goed begin. 
Gezond verstand is gratis, dus 
houd ogen en oren open, denk 
goed na over het open zetten 
en laten van ramen en deu-
ren en zorg dat een inbreker 
niet aangetrokken wordt door 
dure apparatuur op de ven-
sterbank. Ramen kunnen ove-
rigens prima op een kier gela-
ten worden, maar overweeg 
in dat geval een zogenaamde 
(SKG-gekeurde) kierstandhou-
der of raamopenzetter. Voor 
meer tips om woninginbraken 
te voorkomen, verwijzen we 
graag naar www.maakhetze-
niettemakkelijk.nl of www.
politie.nl. De misdaad in onze 
polder wordt bijgehouden 
op www.misdaadinkaart.nl 
en mobiele initiatieven zoals 
buurtpreventiegroepen via 
Whatsapp of officiële oproe-
pen die worden uitgestuurd 
via de app van Burgernet zijn 
zeker de moeite waard. 

Gert Oskam
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Jeugdrubriek
jeugdredactie Lucas van de Weijer

Buurtpreventie-app’s in opmars
Onlangs is in Neck een nieuwe buurtpreven-
tie-app in de lucht gebracht op initiatief van 
Elly Visser (Tjadenweg). Op deze groep zijn 
inmiddels 51 buurtgenoten aangesloten en 
beslaat het gebied van de De Grootweg, Tja-
denweg, Hallerweg en Veermanweg. Dus zeg 
maar het ‘oude’ Neck-Noord. Ook andere 
buurtpreventie-app’s zijn in de maak en dat 
zijn de gebieden Neck-Zuid, de Natneckers dus, 
en de nieuwbouw in de dorpskern van Neck 
plus de Noorderweg binnen de dorpsgrens, het 
Klaverblad. Deze beide laatste groepen zijn nog 
in ontwikkeling. Het aantal deelnemers groeit 
met de dag.  Via de app werd op 24 januari 
zelfs al een verdachte persoon gemeld die in 
het dorp gesignaleerd was. Helaas werd deze 

Als je de laatste tijd naar de 
film bent geweest dan ben je 
vast wel bekend met het feit 
dat films  tegenwoordig van 
veel betere kwaliteit zijn dan 
vroeger. In felle kleuren, met 
geweldig geluid en bijzonde-
re locaties. Door de nieuwe 
techniek is alles wat een mens 
kan verzinnen mogelijk. Als je 
dit zo zou horen, dan zou je 
denken dat bijna elke film wel 
goed (voldoende op zijn minst) 
zou moeten zijn. Maar dat is 
niet het geval. Als stop-moti-
on-animator vraag ik mij altijd 
af hoe ik mijn films beter kan 
maken. Maar de beste vraag is 
waarschijnlijk, wat maak een 
goede bioscoopfilm goed en 
wat kan ik (als kleine YouTu-
ber) ervan leren.
Om te beginnen met de cre-
atieve vrijheid van een regis-
seur. Door de goede CGI (com-
puter generated imagery) kan 
je de meest onvoorstelbare 
planeten tot leven brengen. 
Omdat je niet meer gebon-
den zit aan een echte locatie 
heeft een regisseur veel meer 
mogelijkheden om het er on-
voorstelbaar uit te laten zien. 
Een goed voorbeeld hiervan is 
de maan Pandora uit de Ava-
tarfilm. Een oerwoud met on-
voorstelbare vegetatie. Maar 
ook als je geen hele nieuwe 
planeet maakt kan het nog 

heel bruikbaar zijn. Zoals in 
de film Fantastic Beasts and 
Where to Find Them. In deze 
film hebben ze het New York 
van 1920 nagebouwd, met 
een aantal duidelijke veran-
deringen, maar wel met een 
geweldig succes. En dan heb 
je in die film natuurlijk ook 
nog al die geweldige beesten. 
Maar je kan het ook op een 
andere manier doen. In de 
nieuwe Star Wars-trilogie, epi-
sode 7 en 8, wordt juist weer 
heel veel gebruik gemaakt van 
echte locaties en poppen, zo-
als in de originele Star Wars-
film uit 1970, omdat veel fans 
het niet leuk vonden dat Ge-
orge Lucas heel veel CGI ge-
bruikte in Star Wars episode 
1, 2 en 3. Dit is een trend die 
je steeds meer ziet. Een an-
der goed voorbeeld hiervan is 
de Dark Knight trilogie, waar 
ze zelfs een vrachtwagenop-
legger-combinatie een halve 
salto hebben laten maken en 
een heel gebouw hebben op-
geblazen, gewoon omdat de 
regisseur alles zo echt moge-
lijk wou laten lijken, en dat is 
gelukt. 
Maar buiten wat je op het 
beeld ziet, is wat je hoort vaak 
nog belangrijker. En dan heb 
ik het niet over sound design, 
dit is alles wat er aan geluid in 
een film voorkomt, maar over 

de dialogen. Want net zoals 
een boek met een oninteres-
sante verhaallijn saai is, is een 
film met een slechte storyli-
ne saai en oninteressant. Een 
goed voorbeeld hiervan is, 
jammer genoeg nogmaals, 
want ik ben een grote Star 
Wars fan, Star Wars episode 1, 
2 en 3. Ook al waren er zeker 
goede momenten, de dialoog 
was ook vaak slecht. Hierdoor 
krijgen de films van critici een 
slecht cijfer en willen mensen 
de film niet nog een keer zien, 
omdat de teksten saai zijn en 
onhandig en op de verkeerde 
manier overkomen op de fans 
van die films. Maar de critici 
en de fans zijn het lang niet 
altijd met elkaar eens. Een 
goed voorbeeld hiervan is The 
Last Jedi. Waar deze film een 
rating van 91% had van critici 
op ‘Rotten Tomatoes’, een site 
die heel veel recensies van 
critici en kijkers tegen elkaar 
afweegt en een gemiddelde 
neemt, terwijl dezelfde film 
maar een 49% rating van de 
fans kreeg. En ik moet het hier 
toch met de critici eens zijn. 
The Last Jedi was namelijk een 
heel goede film. Het probleem 
ligt, in dit geval, bij de fans 
omdat de film op heel veel 
manieren anders is als dat ze 
verwachtten. En dat de fans 
en de critici het met elkaar 

eens kunnen zijn, wordt wel 
bewezen door de film Batman 
the Dark Knight, die door bei-
de groepen een rating kreeg 
van 94%. 
Om te concluderen, wat 
maakt een goede film goed 
en wat kan ik, als beginnen-
de stop motion animator en 
YouTuber, ervan leren? Het 
verhaal, de storyline, is wat 
een film goed of slecht maakt. 
Waar goede kwaliteitsbeelden 
zeker wel helpen, is dat niet 
doorslaggevend. Want als de 
kwaliteit van je video niet zo 
goed is maar je verhaal gewel-
dig, dan zullen kijkers blijven 
kijken omdat ze het spannend 
vinden. Terwijl bijna niemand 
blijft kijken naar een film met 
een slechte storyline, hoe 
goed het beeld ook mag zijn. 
Als ik een film zou maken en 
ik zou moeten kiezen tussen 
storyline en kwaliteit, dan zou 
ik altijd kiezen voor een gewel-
dige storyline met niet zulke 
goede kwaliteitsbeelden. 

verdachte niet door de politie aangetroffen. 
Dat zou toch wat zijn geweest! Nog niet eens 
helemaal operationeel en al meteen een ver-
dachte aangehouden. Maar dat zit nog in het 
vat. We hebben nu dus drie groepen in Neck 
die voor ons lijstje voorzien worden van de vol-
gende namen: Neck-Noord, beheerd door Elly 
Visser, Klaverblad: beheerder nog aan te wijzen 
en Natneckers: ook daar moet de beheerder 
nog worden aangewezen. De bewoners van het 
Klaverblad en de Natneckers hebben allemaal 
een brief ontvangen. Zij kunnen zich aanmel-
den door het strookje af te geven bij een van de 
vier adressen. Voor de groep Neck-Noord kun-
nen deelnemers zich aanmelden bij Elly Visser 
via 06-2330 6432.
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bij mij of u thuis en vergoed door verzekeringen

-nek en schouder       -onvruchtbaarheid
-blaasontsteking       -ADHD
-bijwerkingen chemokuur      -zwangerschapsklachten
-chronische ziektes      -burnout
-maar ook bij verwerking van verlies en rouw

Massagepraktijk AdaCadabra

heerlijke ontspanningsmassage, 
babymassage of een Voetreflexmassage 
bij stress, pijn en andere klachten zoals:

Ada Hanemaaijer 
Ringdijk 24 ar
1456 AJ  Wijdewormer

0647177587
www.adacadabra.nl.

hanemaaijer8@hotmail.com
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Abonnementen en journaalpost
Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal 
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456 
bestaan nog de volgende mogelijkheden. 

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

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

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

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

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

Tweede koffieochtend Diensten 
Centrum Wormerland (DCW)

Voor deze tweede sessie van 
het DCW was een presenta-
tie over het dienstencentrum 
zelf gepland. Nicolette van 
Houten van de gemeente 
Wormerland gaf een duide-
lijke uiteenzetting over alle 
diensten die door of via het 
DCW afgenomen kunnen wor-
den. Het DCW is er voor alle 
inwoners van Wormerland 
die op een of andere manier 
hulp kunnen gebruiken in hun 
dagelijkse bestaan. Alles wat 
het wonen thuis verlichting 
kan geven voor mensen, die 
in aanmerking komen voor 
deze hulp. Deze informatie is 
ook te vinden op hun websi-
te www.dcwormerland.nl. De 
volgende bijeenkomst is op 
woensdag 14 februari. Het 
thema voor deze ochtend is 
‘mantelzorg’. Op deze ochtend 

komt mantelzorgconsulente 
Inge Mieremet van het DCW 
in Neck een presentatie geven 
over alles wat met mantelzorg 
te maken heeft. Er komen on-
derwerpen aan de orde als 
het jaarlijkse mantelzorgcom-
pliment, een steuntje in de 
rug van de mantelzorgers, en 
de nationale dag van de man-
telzorg. Ook worden de man-
telzorgers geïnformeerd over 
hoe zij hun taken kunnen ver-
lichten. Tijdens deze presen-
tatie kunnen mantelzorgers 
zich meteen laten registreren. 
Zij worden dan op de hoogte 
gehouden van alles wat met 
mantelzorg te maken heeft. 
Bovendien komen zij dan ook 
automatisch in aanmerking 
voor het jaarlijkse mantelzorg-
compliment van de gemeente. 

DCW en WonenPlus Purmerend starten boodschappenservice voor 
Wijdewormer
In het januarinummer meld-
den wij al dat de stichting 
WonenPlus Noord-Holland 
Midden een boodschappen-
service had opgezet met win-
kelketen Deen. Het filiaal van 
Deen op het Makadocentrum 
verzorgt de pakketten van 
de bestelde boodschappen, 
die door vrijwilligers worden 
opgehaald en bezorgd. Het 
DCW heeft vorige maand sa-
men met de Purmerendse 
afdeling van WonenPlus deze 
dienst weten uit te breiden 
naar de abonnees in Neck en 

Wijdewormer. Sindsdien kun-
nen dus ook de Wijdewormer 
abonnees gebruik maken van 
deze service. Hiervoor zijn wel 
vrijwilligers nodig die de pak-
ketten willen vervoeren van 
Deen, Makadocentrum, naar 
de abonnees in Wijdewormer. 
Zij ontvangen een vergoeding 
voor de gereden kilometers. 
Vrijwilligers die zich hiervoor 
beschikbaar willen stellen en 
de abonnees die er gebruik 
van willen maken, kunnen zich 
melden bij WonenPlus, Pur-
merend, tel. 426 364.
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Is het niet meer mogelijk 
om zelf boodschappen 

     te doen? 

Geef uw boodschappenlijstje telefonisch of 
per mail aan ons door. Wij regelen de rest.

WonenPlus vrijwilligers brengen uw boodschappen 
aan huis en indien gewenst tot in de (koel)kast.

Minimaal bestelbedrag €20,-
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Inschrijving voor teamklaverjassen gestart
Op 13 april is het weer zover. Dan trekken de 
teams die zich dan hebben ingeschreven ten 
strijde voor de hoogste klassering en dat bete-
kent in elk geval eeuwige roem. Bij deze bijzon-
dere tak van klaverjassport gaat het om teams, 
bestaande uit vier personen, die elk worden 
ingedeeld in een andere poel. Ze komen el-
kaar dus tijdens het klaverjassen nooit tegen, 
noch als medespeler, noch als tegenspeler. Het 
enige wat ze verbindt is de score, want hun 
totaalscore wordt per team getotaliseerd. De 
samenstelling van een team maakt niet uit als 
er maar vier personen zijn. Elk team moet wel 
een naam krijgen, al was het alleen al vanwe-
ge het inschrijven. Bedenk een ludieke, maar 
vooral ook een unieke naam, wat het tellen wat 
eenvoudiger maakt. Dit is overigens nooit een 
probleem, want creatieve geesten blijken elk 
jaar weer in staat leuke dingen te bedenken. 
Enkele namen uit de prijswinnaarslijst van vo-
rig jaar zijn bijvoorbeeld Bankstel, Buitenlui en 
Zoef. Deze laatste naam dekte de lading ech-

Next Chapter met Henneke Veeninga in P3

Met benefietconcert voor Amref Flying Doctors
De vele bezoekers van onze feestweek vorig 
jaar hebben al een keer mogen genieten van 
de spetterende show die Henneke Veeninga 
(Noorderweg) toen op het podium zette met 
haar band Next Chapter. Een optreden dat bij 
veel toeschouwers een diepe indruk heeft ach-
tergelaten en dat was ook bij Jiska Blank (17) 
het geval. We zijn inmiddels een half jaar ver-
der en Jiska is heel druk bezig met een project 
van school, het Da Vinci College, waar zij een 
havo-opleiding volgt. Ze doet dat samen met 
een drietal vrienden. Een van haar vrienden is 
Roan Bosman, die in 2016 een fietstocht heeft 
gemaakt rond de Kilimanjaro, samen met zijn 
vader. Zij bezochten daar ook een aantal pro-
jecten van Amref Flying Doctors. Het bleek een 
inspirerende ervaring te zijn. Hij zag hoe slecht 
de medische verzorging daar is. Vooral voor de 
jonge vrouwen/moeders zijn de omstandighe-
den zonder meer erbarmelijk. Dat raakte hem 
zozeer dat hij, als goed doel voor hun project, 

direct dacht aan Amref Flying 
Doctors. Wat is de inhoud van 
dit project? Natuurlijk een be-
nefietconcert met onder an-
dere Next Chapter en Henne-
ke Veeninga. Het viertal ging 
aan de slag en vond, behalve 
Next Chapter, nog drie andere 
bands bereid hun medewer-
king te geven voor dit goede 
doel. Maar ze wilden ook nog 
een loterij, want dat brengt 
geld in het laatje. Dus gingen 
ze de boer op in Purmerend. 
Alle winkels en bedrijven wer-
den afgestroopt om maar zo-
veel mogelijk prijzen bij elkaar 
te sprokkelen en dat is ook ge-
lukt. Er komt heel veel kijken 
bij de organisatie van zo’n be-
nefietconcert. Ze maken alles 
zelf: de flyers, de persberich-
ten en ze doen ook de PR. 
Vrijdag 16 februari is het zover. 
Het concert ‘Music for Amref’ 
begint dan om 20.00 uur in 
P3 in Purmerend. Er treden 
vier bands op, te weten: Next 
Chapter, The Grey Hounds, 
Nick Veanz en Partyshift. Tus-
sendoor vindt de verloting 
van een aantal mooie prijzen 
plaats en het concert eindigt 
rond 1.00 uur. Het wordt een 
heerlijk avondje met muziek 
uit de jaren 70, 80 en 90 en 

voor ons, Wijdewormernaren, is het ook wel 
leuk om Henneke en Next Chapter weer eens 
te zien en te horen. De kaartjes kosten € 13,50 
en zijn te verkrijgen via p3purmerend.nl en bij 
alle Primera-winkels. De loten worden verkocht 
bij de ingang van P3, maar de prijs ervan is nog 
niet gepubliceerd. Volg daarvoor musicforam-
ref.nl of facebookpagina Music For Amref. Op 
de foto van links naar rechts: Roan Bosman, Jis-
ka Blank, Marina Amin en Justin Dekker.

ter geenszins: nee, dat waren 
geen hazen dus! Maar wel een 
heel ludieke oplossing. En zo 
moet dat ook en we zijn weer 
uiterst nieuwsgierig naar de 
namen voor dit jaar. Bedenk ze 
snel en geef het even door aan 
Co Konijn: 427 625. De kosten 
bedragen € 15,- per team. Er 
zijn zoals altijd leuke prijzen te 
winnen. We hebben nog ruim 
twee maanden te gaan dus 
ruimschoots de tijd om een 
team bij elkaar te scharrelen. 
Het teamklaverjassen vindt 
dus plaats in ons dorpshuis 
op vrijdag 13 april en begint 
om 20.00 uur. Het wordt dit 
jaar alweer de 19e keer dat Co 
dit bijzondere klaverjasevene-
ment organiseert. Dat wordt 
in 2019 dus een jubileumjaar?

Eindelijk een zomerse dag. Zonnig en warm. 
Heerlijk gefietst in de omgeving. Wij zijn nu 
op weg naar huis, Zaandam. Deze dag is een 
dag met een sterretje. Veel gezien, vooral 
veel pulletjes. Bedankt voor deze rustplaats. 
Piet en Freddy

Hé Alie, wat leuk dat we even op je bankje 
mochten uitrusten. We kwamen voorbij on-
derweg naar Zaandam. Ik heb 26 jaar gele-
den tegenover Jan en Ineke in de Hugo de 
Grootstraat in Purmerend gewoond. En we 
wonen nu dus al weer 25 jaar in Zaandam. 
Onze oudste dochter Gerdien zat bij jullie 
Arjan in de klas op de Jozefschool. Groetjes 
Nanda en Paul Verkeeken

Dag familie Konijn. Een poosje geleden ben ik 
al eens langs gefietst. Het was koud en dus 
maar doorgereden. Nu is het lekker weer en 
ga ik mijn banaantje opeten op dit mooie 
plekje. Ik heb even de uitgebloeide viool-
tjes eraf geplukt, dan kunnen ze weer mooie 
nieuwe bloemen krijgen.

Rustpunt 17 mei
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Agenda dorpshuis in de komende weken

Wijdewormerplein 3 
1456 CB Wijdewormer 
Tel.: 0299 421266 

06-40612799  
06-15449772 

NL89RABO 0129578037

Vaste activiteiten dorpshuis

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

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

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Za 10-2 Besloten Feest 20:00 Foyer
Zo 11-2 Kindercarnaval 13:00 Grote zaal
Di 13-2 Damesklaverjassen 20:00 Foyer 
Za 17-2 Besloten Feest 14:00 Foyer
 Besloten Feest 20:30 Foyer

Za 3-3 Besloten Feest 20:00 Foyer
Za 10-3 Besloten Feest 20:00 Foyer 
Zo 11-3 Voorjaarsconcert 14 :00 Grote zaal  

Accordando 
Ma12-3 Contactcommissie 20:30 Foyer

Uitslagen klaverjasavond WWSV
Vrijdagavond 12 januari werd 
de eerste klaverjasavond van 
2018 gehouden in de oude 
vertrouwde kantine van 
WWSV, De Boogbal. Voor De 
Boogbal zelf komt het einde in 
zicht. Daar is het aftellen be-
gonnen, maar voor de klaver-
jassers geldt dat niet. Die kun-
nen ongestoord doorgaan met 
optellen van de gescoorde 
punten. Soms echter is dat tel-
len overbodig. Zoals bij Sjaak 
Kooter, die op deze avond vier 
keer een mars haalde en dus 
alle haalbare punten binnen-
sleepte, waaronder ook de 
marsenprijs. Voor Cor Konijn 
liep het allemaal net even 
anders. Hij kwam niet verder 

dan 3465 punten en verdien-
de daarmee de poedelprijs. 
De volgende klaverjasavond 
in De Boogbal is op vrijdag 9 
februari. Daarna zijn er nog 
vier avonden gepland, te we-
ten op 9 maart, 30 maart, 20 
april en 18 mei. Hieronder de 
tien beste klaverjassers van 12 
januari:
 1. Ben Rijmers 5760 
 2. Bert Kramer 5505 
 3. Jan Buys 5230 
 4. Mw. A. Vredenburg 4906 
 5. Peter Vredenburg 4876 
 6. Mw. A. Marees 4863 
 7. Mw. M. Kramer 4739 
 8. Mw. J. Konijn 4701 
 9. Ed Bakker 4648 
10. Adrie van Diepen 4588 

Uitslagen damesklaverjassen
Het was weer een gezelli-
ge damesklaverjasavond op 
dinsdag 16 januari. Met 25 
dames, dat is dus zes gevulde 
tafels en één reservespeelster. 
Niettemin wist Gerda Laan de 
marsenprijs in de wacht te sle-
pen. Zij haalde drie keer het 
maximum aantal punten. José 
Zandbergen ging het wat de 
punten betreft minder voor 
de wind. Maar met slechts 
3804 punten kwam zij wel in 
aanmerking voor de poedel-
prijs. Toch ook niet mis, als je 
bedenkt dat vrijwel niemand 
verder een prijs mee naar huis 
krijgt. Maar voor iedereen 
geldt: dinsdag 13 februari is 
er weer damesklaverjassen 

in het dorpshuis en heeft ie-
dereen weer nieuwe kansen. 
Aanvang zoals altijd 20.00 uur. 
Verder zijn nog twee avonden 
voor dit seizoen gepland, nl. 
op 13 maart en op 10 april. 
Hieronder weer de twaalf bes-
te spelers van 16 januari:
1. Tiny Vet 5297
2. Barti Klomp 5102
3. Tine Laan 5058
4. Toos Evers 4923
5. Greet Konijn 4916
6. Aaf Maartensz 4833
7. Thea Lambalk 4708
8. Rian de Witt 4644
9. Marianne Kruijver 4525
10. Tonny van der Veen 4490
11. Edith Bakker 4469
12. Jannig Konijn 4456

DORPSHUIS 
    WIJDEWORMER07042018

FLYBY



28

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

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

����������������
����������������

������������
�����������

poel makelaardij


