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Wethouder Kees van Waaijen bezocht bouwplaats Neck-Zuid
onder het zandpakket snel-
ler inklinkt, zodat de wegen 
straks volledig belast kunnen 
worden. Woensdag 14 maart 
kwamen wethouder Kees van 
Waaijen, ontwikkelingsmana-
ger Martijn Hemmers van BPD 
en Jeroen Muijsers van ingeni-
eursbureau Sweco een kijkje 
nemen. 
Woningbouw
De uitwerking van de beoogde 
woningbouw is in volle gang. 
Just Architects werkt samen 
met RRog Stedenbouw en 
Landschap aan ontwerpen die 
passen binnen de contouren 
van de planvorming. Wanneer 
deze ontwerpen de goedkeu-
ring hebben van de welstands-
commissie worden ze naar 
verwachting in het tweede 
kwartaal bekendgemaakt. Dan 
stelt BPD Ontwikkeling haar 

In Neck-Zuid zijn de voorbereidende werkzaam-
heden aan de wegen in volle gang. De contou-
ren worden zichtbaar door de stroken zand die 
de wegen aanduiden en de bergen grond erom-
heen. De werkzaamheden verliepen voorspoe-
dig. Door het koude weer ontstond een harde 
ondergrond die zorgde voor een vlotte aanvoer 
door de zware vrachtwagens. Het aangevoer-
de zand moet er nu voor zorgen dat de grond 

projectwebsite open, waar belangstellenden 
terecht kunnen voor informatie over de wonin-
gen en de start van de verkoop.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van 
gemeente Wormerland, www.wormerland.nl, 
en zoek op Neck-Zuid. Heeft u vragen voor BPD 
Ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw N. Hooijer, bereikbaar via 06 18 
94 65 90.
Op de foto van links naar rechts: Jeroen Muij-
sers van Sweco, Martijn Hemmer van BPD Ont-
wikkeling, wethouder Kees van Waaijen en pro-
jectleider Ward Hilboezen.

Vrijdag de 13e 
teamklaverjassen

Op vrijdag 13 april is het klaverjassen geblazen 
voor teams. Nog niet ingeschreven? Bel dan 
even met Co Konijn (427625) of er nog ruimte 
is. De kosten per team zijn € 13,50.

Wat beloven de lijsttrekkers?

De verkiezingen zijn voorbij 
en we weten de uitslag. Waar-
om dan nog aandacht aan het 
lijsttrekkersdebat dat op 13 
maart heeft plaatsgevonden? 
De reden is dat de lijsttrekkers 
daar uitspraken hebben ge-
daan die interessant zijn voor 
Wijdewormer. We zetten hier 

een aantal op een rij.
Alle partijen staan voor de 
zelfstandigheid van de ge-
meente Wormerland en zien 
tegelijkertijd in dat samen-
werken met buurgemeenten 
nodig is. 
Bij het thema ‘vergrijzing’ zit-
Vervolg op pagina 18

Stemburo 8 telde de stemmen
Met een opkomstpercentage 
van 57,3% hadden de Wor-
merlandse stembureaus net 
iets meer stemlustigen ver-
werkt dan vier jaar geleden, 
toen dat 56% was. In Neck 
ging de laatste klant even na 
21.00 de deur uit. De man had 
maar een van de stempassen 
meegenomen en moest dus 
nog even terug om de tweede 
op te halen. Voor ons is dat 
altijd wel even leuk, want dan 
kunnen we de laatste stem-
mer nog even op de foto zet-
ten. Daarna begon het echte 
werk. Het legen van de stem-
bussen, het sorteren van de 

stembiljetten op partijkeuze 
en uiteindelijk het tellen van 
de stemmen per voorkeurs-
stem. Met maar zeven par-
tijen op een stembiljet van 
A4-formaat telt dat wel heel 
wat sneller dan die A2-lappen 
bij de Tweede Kamerverkie-
zingen van 2016. Ondanks de 
extra werkzaamheden door 
het referendum kon de voor-
zitter van ‘Stemburo 8’ al voor 
23.00 uur de eindresultaten 
doorgeven. 
Over de resultaten van het 
referendum kunnen we kort 
zijn. Het verschil tussen voor- 
Vervolg op pagina 21



2

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 5 mei
Kopij uiterlijk op:
woensdag 25 april
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 3 april en 1 mei
Plastic: 
dinsdag 17 april
Groen: 
dinsdag 10 en 24 april
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
26 mei
28 juli
29 september
24 november 

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
2 april
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
6 april
4 mei

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

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

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539

Overzicht AED’s

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

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

Hier hangt een AED:

Overzicht Buurtpreventie WhatsApp groepen

Naam: Zuiderweg Let Op
Gebied: Gehele Zuiderweg
Omvang: 72 deelnemers
Beheerder: Irma van der 
Stouwe
Contact: irmahoeve@gmail.
com

Naam: 
Gebied: Noorderweg tot aan 
grens Neck
Omvang: 83 deelnemers
Beheerder: Rolf van Wan-
rooy
Contact: 06 54940194 

Naam: Neck-Noord
Gebied: De Grootweg, Tja-

denweg, Hallerweg en Veer-
manweg
Omvang: 51
Beheerder Elly Visser
Contact: 06-2330 6432

Naam: Neck Oudzuid
Gebied: Wildschutweg, P. 
Slootenweg, Raadhuisstraat 
en Leeghwaterstraat, Nieuw-
bouw dorpskern plus Noor-
derweg binnen Neck
Contact: buurtappneckoud-
zuid@gmail.com
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Inloopochtend Dienstencentrum Wormerland
Inloopochtend van Dienstencentrum Wormer-
land ook elke maand in de dorpskernen Jisp, 
Oostknollendam en Neck/Wijdewormer
Voor vragen over de voorzieningen die het 
Dienstencentrum Wormerland biedt, kunt 
u nu ook terecht tijdens de inloopochtend in 
het dorpshuis Wijdewormer en het dorpshuis 
in Oostknollendam. In Ons Huis Jisp sluiten de 
consulenten van WonenPlus aan bij de kof-
fieochtend. Eén keer per maand op een vaste 
dinsdag of woensdag zijn consulenten van Wo-
nenPlus en vrijwilligers van het Dienstencen-
trum aanwezig.
Vragen over voorzieningen, vervoer en activi-
teiten
Tijdens de inloopochtend van het Diensten-
centrum Wormerland in het dorpshuis Oost-
knollendam en het dorpshuis Wijdewormer 
en tijdens de koffieochtend in Jisp kunt u met 
vragen terecht over de voorzieningen die het 
Dienstencentrum Wormerland biedt. Bijvoor-
beeld informatie en advies over mantelzorg, 
telefooncirkel en praktische en persoonlijke 
ondersteuning door vrijwilligers. Tijdens de in-
loop kunt u ook geholpen worden met het in-

vullen van formulieren. En er is een helpende 
hand voor inwoners, bijvoorbeeld de wijkbus 
Wormerland, Tafeltje Dekje of praktische klus-
jes in en om het huis (door WonenPlus).
Voor vragen kunt u contact opnemen met het 
Dienstencentrum op werkdagen tussen 9.30 en 
12.00 uur op telefoonnummer 075 - 641 96 68. 
Inloopochtend en koffieochtend
Dorpshuis Wijdewormer: 
elke tweede woensdag van de maand
Inloopochtend 9.30 – 10.30 uur
Koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Dorpshuis Oostknollendam: 
elke derde dinsdag van de maand
Inloopochtend 9.30 – 10.30 uur
Koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Ons Huis Jisp (gebouw Basisschool De Har-
poen): 
elke laatste woensdag van de maand
Koffieochtend 10.00 – 11.30 uur

U bent van harte welkom in een van de dorps-
huizen.

Mogelijk ‘babbeldieven’ actief
Nadat het WWJ eerder al 
schreef over de reeks wonin-
ginbraken of pogingen daar-
toe, blijkt nu mogelijk een 
nieuwe vorm van diefstal zijn 
intrede te hebben gedaan: de 
babbeltruc.
Afgelopen maand werd aan 
het einde van de middag bij 
een woning aan de Hallerweg 
aangebeld. De oppas was op 
dat moment thuis. Een man 
en een vrouw van begin twin-
tig belden aan, gekleed in wat 
leek op een jas van een goed 
doel. In plaats van het regulie-
re praatje over een goed doel 
werd gevraagd of haar ouders 
thuis waren. Toen ze zei dat ze 
de oppas was, werd gevraagd 
of ze misschien een bakje ma-
caroni mochten opwarmen, 
zodat ze zich even konden op-
warmen. Aangezien er geen 
tas of iets anders zichtbaar was 
dat het verhaal ondersteunde, 
heeft de oppas geweigerd. 
Dit duo heeft oogcontact ge-
had met de buurvrouw en 

die woning sloegen ze over. 
Hoewel er geen bewijs is, lijkt 
het erop dat de oppas deze 
verdachte situatie uitstekend 
heeft afgewend. Maar wat is 
de babbeltruc nu precies? Het 
idee van een babbeldief is om 
met een praatje een woning 
binnen te komen. Zij doen dit 
door zich bijvoorbeeld voor 
te doen als meteropnemer of 
reparateur of door te vragen 
of hun kind even naar de wc 
mag. Vaak vindt dit plaats bij 
slachtoffers die minder alert 
zijn op verdachte situaties, 
zoals ouderen of kinderen. De 
babbeldief probeert binnen te 
komen en zal tijdens zijn/haar 
bezoek proberen even aan 
de aandacht te ontsnappen 
en een handlanger ongezien 
binnen te laten. De eerste per-
soon verlaat vervolgens dood-
normaal de woning, maar 
een tweede persoon heeft 
zich dan inmiddels ongezien 
toegang verschaft tot de wo-
ning. Een andere mogelijkheid 

is dat de eerste dader zich 
na binnenkomst ontpopt als 
overvaller, al dan niet met ge-
weld. Wat ook gebeurt, is dat 
ze met een smoes proberen je 
te laten pinnen. In dit geval is 
de apparatuur nep, en wordt 
de pinpas op slinkse wijze ach-
terover gedrukt.
Behulpzaamheid is een groot 
goed en de deur moeten we 
beslist niet altijd voor ieder-
een gesloten houden. Weeg in 
alle gevallen de situatie goed 
af. Pin bijvoorbeeld nooit aan 
de deur als je zelf niets hebt 
gekocht. Het gebruik van een 
deurspion en een kierstand-
houder zijn effectieve maat-
regelen die genomen kunnen 
worden ter voorkoming van 
dit soort praktijken.
Voor meer informatie en tips 
over dit onderwerp kunt u op 
de site www.politie.nl zoeken 
naar het thema ‘babbeltruc’.

Gert Oskam
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De winter had een onverwacht staartje

Eind februari gingen toch nog alle schaatshar-
ten sneller kloppen toen de temperatuur een 
daling had ingezet. Matige tot strenge vorst in 
de nacht en overdag onder nul. Dat ging erop 
lijken. Voor de IJsclub en DZS was dat het start-
sein voor een ambitieus plan: een natuurijs-
baan op het trainingsveld van WWSV en DZS. 
In het laatste weekend van februari werd met 
man en macht gewerkt aan het prepareren 
van het veld. Er werd een wal om het terrein 
gelegd, waarna water uit de sloot moest gaan 
zorgen voor een keurig vlak ijsvloertje. Dat leek 
vlot te verlopen en in de loop van die zondag 
ging het erop lijken. Nog een nachtje vorst… 
Maar de volgende dag bleek de ijsvloer flink te 
zijn ingedampt en moest er nog een laag wa-
ter worden toegevoegd. Geen probleem, denk 
je dan. Alle spullen liggen er nog, dus pompen 

maar. Maar er viel niets meer te pompen. De 
sloot waar het water vandaan werd gehaald 
bleek intussen gedempt zijn. De werkzaam-
heden aan de nieuwe ontsluitingsweg en de 
wegen in de toekomstige nieuwbouwwijk wa-
ren daar de oorzaak van. Het water moest nu 
van verder weg worden gehaald en daarvoor 
ontbraken de nodige slangen. Verschillende 
instanties werden benaderd, zoals de gemeen-
te en de brandweer. Uiteindelijk werd nog wel 
wat aanvullend materiaal gevonden, maar was 
ook het ijs in de sloten flink aangegroeid, zodat 
zich daarin bijna geen water meer bevond. 
Helaas hebben de gezamenlijke inspanningen 
dus niet geleid tot een feestelijke schaatsweek 
op een verlichte ijsbaan met alles erop en 
eraan. Maar er is wel veel ervaring opgedaan 
en er zal bij een volgende gelegenheid gezorgd 

worden voor een betere voor-
bereiding (zoals het openhou-
den van sloten). Want dat die 
volgende keer er komt staat 
wel vast. Op de foto, die is 
gemaakt door Leo van Berkel, 
staan Petro Knook en Ronald 
van Diepen nog heel tevreden 
te kijken naar een flinke straal 
slootwater. Maar dat was zon-
dagmiddag 15 februari. 
Het weekend daarna kon er al 
wel geschaatst worden op de 
Melksloot. Na de matige tot 
strenge vorst in de voorgaan-
de nacht was het ijs daar za-
terdagmorgen dik genoeg om 
er zonder kraken overheen te 
gaan. Voor veel schaatslief-
hebbers was dit het moment 
waarnaar hevig werd uitge-
keken, want niets is mooier 
dan schaatsen op natuurijs. 
Sommigen hadden nog een 
handje nodig om overeind te 
blijven, maar er waren er ook 
die voorbij gleden alsof ze de 
hele winter niets anders had-
den gedaan. Het was wel even 
oppassen voor de windwak-
ken, waar de eendjes overi-
gens dankbaar gebruik van 
maakten. 
Zie ook de sportpagina voor 
een verslag van de schaats-
wedstrijden voor de jeugd en 
de priksleewedstrijden die 
zondag 4 maart werden geor-
ganiseerd door IJsclub EMM.

Nieuwe kabels in de klei
Nieuwsgierige bewoners heb-
ben het WWJ al benaderd om 
te vragen wat er voor werk-
zaamheden in uitvoering wa-
ren achter op het land van 
stoeterij Eureka, naast het 
hoogspanningsterrein. Nor-
maliter is het een peulenschil-
letje om uit te zoeken wie of 
wat er bezig is, maar dit keer 
had het letterlijk meer voeten 
in de aarde.
De betreffende persoon bij 
de gemeente was niet be-
reikbaar. Nieuwsgierig als 
een redactielid vaak is, zoch-
ten we verder. De firma Hak 
leek de werkzaamheden uit 
te voeren. Na acht interne te-

lefonische doorverwijzingen 
waren we weer bij de eerste, 
dus dat bood geen soelaas. 
Liandon dan? Na meer dan 
een half uur wachten was de 
pauze op de werkdag voorbij, 
dus dat werkte ook niet. Het 
combineren van een job als 
redactielid en ‘normale’ werk-
nemer in loondienst is zo een-
voudig nog niet. Uiteindelijk 
trok redactielid Gert op zijn 
‘papadag’ zijn werkschoenen 
aan en stapte met zijn zoon de 
keet binnen. Uitvoerder Jos 
Groot kon al snel vertellen wat 
er gaande was. 
Het elektriciteitsgebruik in de 
regio groeit, onder meer door 

de nieuwe decentrale opwek-
king en daarom wordt het 
elektriciteitsnet in de regio 
Purmerend verzwaard. 
Het verzwaren doet Liandon 
door oude kabels te verwij-
deren en nieuwe kabels te 
leggen die meer capaciteit 
hebben. In de eerste fase van 
dit project hebben ze nabij het 
hoogspanningsstation Wijde-
wormer een kabel van 50.000 
volt van ongeveer een kilome-
ter lengte vervangen. Die liep 
vanaf ‘ons’ hoogspanningster-
rein, onder het terrein van 
Eureka door naar de A7. In de 
berm van de A7 is de kabel 
vervolgens aangekoppeld aan 

de kabel die daar al lag en de 
greppels zijn inmiddels alweer 
gedicht. Hierna is gestart om 
de kabel in de berm van de 
A7 eveneens te verzwaren. 
Deze kabel loopt helemaal 
tot aan het schakelstation 
aan de Schaepmanstraat in 
Purmerend, op de kop van de 
Hazepolder. Hiervoor worden 
verschillende kabelverbindin-
gen aangepast, zodat het hele 
net in de regio wordt versterkt 
en weer klaar is voor de toe-
komst. 
Inmiddels zijn de werkzaam-
heden bijna niet meer zicht-
baar, maar is er ondergronds 
heel wat werk verzet. 
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Schaatswedstrijden EMM
Zondag 4 maart organiseerde IJsvereniging 
EMM zijn prikslee- en schaatswedstrijden op 
natuurijs. Via Facebook had de vereniging een 

Zandvoort circuit run 2018
Zondag 25 maart organiseerde Le Champion 
voor de 11e keer de Zandvoort circuit run. Het 
is een loop over drie afstanden, namelijk halve 
marathon, 5 en 12 kilometer. Het parcours gaat 
via het circuit naar het strand en door het dorp, 
de halve marathon gaat via het circuit naar het 
strand en door de duinen, beide afstanden fi-
nishen op het circuit. In totaal waren er 12.000 
inschrijvingen. De weersomstandigheden wa-
ren goed. De temperatuur lag rond 7 graden 
en af en toe kwam het zonnetje door. Op het 
strand (ca. 4 km lang) had men de wind in de 
rug en een aflopend getij, wat het lopen over 
zand zwaar maakt.

Drie deelnemers uit Wijde-
wormer (voor zover bekend) 
namen deel aan deze run, 
namelijk op de 12 kilometer 
recreanten, Michael Gans in 
een tijd van 51.56 minuten 
en Renate Hellingman in een 
tijd van 1.07.28. Ella Teunis-
se kwam uit op de 5 kilome-
ter recreanten in een tijd van 
22.06 minuten. Dit was een 
schitterend resultaat van onze 
deelnemers uit Wijdewormer, 
gefeliciteerd.

Butje 13 is de winter door

De jeu-de-boulesvereniging Butje 13 heeft in 
de maanden november, december, januari 
en februari een onderlinge wintercompetitie 
gespeeld. De bedoeling was, dat men op elke 
speeldag vooraf aangaf welke partijen meetel-
den om winterkampioen van Butje 13 te wor-
den. Er werden maximaal 30 partijen meege-
teld. John Konijn won er 22 en kon zich op 25 
februari winterkampioen 2017-2018 noemen 
en de wisselbeker in ontvangst nemen.

Als het niet regende werd 
er gespeeld. De banen wa-
ren soms wat hard, dan weer 
zachter, maar ze waren goed 
bespeelbeer. Op zondag wa-
ren regelmatig meer dan 30 
spelers (van de 55 leden) aan-
wezig. Leden die niet wilden 
meedoen aan de telling kon-
den gewoon meespelen en 
zetten kanshebbers soms flink 
de voet dwars. Op woensdag-
avonden kwamen 10-15 leden 
hun balletje gooien. Op elke 
speeldag werden 3 partijen 
gespeeld, waardoor er over 
deze 4 maanden meer dan 80 
partijen gespeeld konden wor-
den. 
De actieve barcommissie zorg-
de niet alleen voor de koffie, 
maar ook voor een zondag-
se lekkere kop soep en op de 
laatste speeldag voor lekkere 
hapjes.
Het bestuur kon, naast de win-
naar, ook een bos bloemen 
uitreiken aan Mart Roozen-
daal (ook 22 winstpartijen, 
maar een lager saldo) en aan 
Marleen Soederhuizen met 
21 winstpartijen. De poedel-
prijs was voor Co Konijn met 9 
winstpartijen.
Op de foto staan van links naar 
rechts: Mart Roozendaal, John 
Konijn en Marleen Soederhui-
zen.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Schaatswedstrijden EMM
oproep geplaatst als aankon-
diging.
Het is er dan toch nog van 
gekomen, na een korte maar 
hevige vorstperiode met 
heel veel wind konden de 
schaatsen uit het vet worden 
gehaald. De wedstrijd vond 
plaats op de sloot naast de 
woning van Piet van Twisk 
aan de Zwartedijk. Het ijs was 
goed ondanks de ingezette 
dooi, maar onder het genot 
van een heerlijk zonnetje met 
weinig wind, was het goed 
toeven op het land van Arie 
van Twisk.
De voorzitter van EMM, Dick 
de Jong, fungeerde als starter, 
Arie van Twisk en Cor Konijn 
waren de scheidsrechters, 
Marijke Stoffels hield de stand 
van zaken bij en Dick Hartog 
legde alles vast op foto. Alles 
was in gereedheid gebracht 
en even na 11.00 uur kon het 
startsein worden gegeven. 
Eerst gingen de jongens en 
meisjes in de leeftijdsgroep 
van 7, 8 en 9 jaar van start. 
Er waren 14 aanmeldingen 
en via afvalraces en herkan-
singen werd er gestreden om 
de prijzen waarbij het talrijke 
publiek de deelnemers tot 
het uiterste aanspoorde. De 
uitslag van deze groep was: 
eerste Elise de Goede, tweede 
Yuri de Goede en derde Renza 
van Berge.
Bij de leeftijdsgroep 10, 11 
en 12 jaar werd Noor van 
der Molen eerste, Eline Havik 
tweede en Evi de Wildt derde, 
allemaal gefeliciteerd. Deze 
keer waren er geen senioren-

wedstrijden, wel werd er een priksleewedstrijd 
gehouden. Het was nog maar de vraag of dit 
kon doorgaan in verband met de dooi, maar de 
organisatie vond het verantwoord. De deelne-
mers aan het priksleeën werden in 2 groepen 
verdeeld met zowel dames als heren. In totaal 
waren er 12 aanmeldingen waarvan 4 dames. 
Starter Dick de Jong verlegde het parcours van-
wege het dooiwater op het ijs. De deelnemers 
moesten na 60 meter om een pilon manoeu-
vreren en terug naar de startlijn als finish. On-
derweg werden vele tactische capriolen uitge-
haald, alles was bijna toegestaan mits je je han-

den maar thuishield. Voor het overige knepen 
de scheidsrechters een oogje dicht: Dick de 
Jong werd tegen de walkant geprikt en bij het 
keerpunt werd van alles uitgehaald om als eer-
ste te eindigen. Voor het publiek was het een 
fraai schouwspel. Bij de dames werd Jeanette 
van der Molen eerste, Nancy Stam tweede en 
Linda de Goede derde. Bij de heren ging Robert 
Kooter als eerste over de finish, Co Havik werd 
tweede en good old Arie van Twisk werd derde. 
Na afloop was de prijsuitreiking in het Dorps-
huis, waar nog gezellig werd nagezeten na een 
geslaagde dag. Op naar het volgende seizoen.
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Nico Timmer en Badmintonvereniging Wijdewormer 25 jaar eenheid

Het was in 1983 dat Nico 
Timmer uit Middenbeemster 
besloot lid te worden van de 
badmintonvereniging in Neck. 
Dat betekende elke donder-
dagavond met de auto vanuit 
Middenbeemster op en neer 
naar Neck. De belangrijkste 
reden was dat de gymzaal van 
ons oude dorpshuis een bete-
re vloer had dan de vereniging 
bij Nico in de buurt. Badmin-

ton is een snelle sport en dan 
is een snelle vloer van belang. 
In 1993 bleek er behoefte aan 
iemand die kon helpen met de 
organisatie en daar was Nico 
wel toe bereid. En dat deed 
hij goed, zo goed zelfs, dat hij 
al snel de hele kar trok en dat 
nu al 25 jaar lang naar volle te-
vredenheid. Nico: “Contribu-
ties bijhouden doe ik gewoon 
in een boek. Gisteren keek ik 

nog in het boek. Toen zag ik 
dat ik dit alweer 25 jaar doe. 
Ik hoop dit nog heel lang te 
blijven doen. Als dit wegvalt, 
zou dat zonde zijn. Dit bouw 
je niet zomaar weer op en 
we hebben het altijd gezellig. 
Zoals we hier spelen is lekker 
ontspannen”. 
De eerste jaren van zijn lid-
maatschap speelden ze met 
een tennisnet in plaats van 
een echt badmintonnet. De 
mazen van een tennisnet zijn 
eigenlijk te groot. Daar vliegt 
de shuttle te makkelijk door-
heen. “Ik heb dat meermaals 
bij de gemeente aangekaart, 
maar daar is nooit op gerea-
geerd. Ik heb toen zelf maar 
een goed net gekocht bij een 
winkel in skispullen. Dat net 
hebben we ook al weer 25 
jaar”, legt Nico uit.
De vereniging telt momenteel 
negen leden (vier dames en 
vijf heren) waarvan de jongste 
23 en de oudste 70 is. Het is 
een sport die je lang kunt blij-
ven beoefenen, omdat rou-

tine en spelinzicht belangrijk 
zijn. En het is een vereniging 
waar de gezelligheid ook een 
belangrijke rol speelt. Op de 
vaste speelavond, donderdag 
vanaf 20.00 uur, worden af-
wisselend enkel, dubbel en 
gemengd dubbel gespeeld. 
De contributie bedraagt € 80,- 
per jaar. Nieuwe leden zijn al-
tijd welkom. Zij kunnen op de 
speelavonden langs komen of 
even bellen met Nico: 06 57 
20 00 45.
De vereniging zelf bestaat al 
langer dan de 35 jaar dat Nico 
lid is. Het initiatief kwam des-
tijds van een aantal bewoners 
aan de Ringdijk, waarvan er nu 
nog steeds één daar woont: 
Theo Metz. 
Ankie Breugom, zelf al een 
aantal jaren enthousiast bad-
mintonster, heeft ons toege-
zegd het ontstaan van deze 
club, de beginhistorie, boven 
water te halen, zodat we daar 
in een van de volgende WWJ’s 
op terug kunnen komen.

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

IJsclub EMM sloot seizoen af

Onze ijsclub Eendracht Maakt 
Macht organiseert jaarlijks 
een reeks schaatslessen voor 
de jeugd. Dat gebeurt al ja-
ren in de maanden oktober 
tot en met december op het 

kunstijs van De Westfries in 
Hoorn. Het aantal schaats-
lustigen in Noord-Holland is 
groot en daarom moeten de 
clubs worden ingedeeld in 
twee perioden. EMM is inge-

deeld in het eerste gedeelte. 
Aan het eind van het schaats-
seizoen organiseert De West-
fries een schaatsfestijn voor 
alle kinderen van alle ijsclubs: 
de Westfrieslandtocht. Dat 
gebeurde dit jaar op 10 maart. 
Het is een tocht waar de ech-
te Elfstedentocht model voor 
heeft gestaan. Er wordt van 
stempelplaats naar stempel-
plaats gereden, onder brug-
gen, langs elf dorpen en er 
moet gekluund worden. Even 
bijkomen bij de koek en zopie. 
Het is allemaal net echt. Er is 
natuurlijk wel een verschil. 
Het gaat hier om de Westfries-
landtocht en dus kwamen de 
kinderen langs Schellinkhout, 
Ursem, Venhuizen, Wognum, 
Hoogkarspel, Avenhorn, On-
derdijk, Scharwoude, Medem-

blik, Hoorn en Opperdoes. Er 
moest dus stevig aan getrok-
ken worden om alle stempel-
plaatsen binnen de tijd dat ze 
open waren te bereiken. Na af-
loop kregen alle deelnemers, 
net als bij de Elfstedentocht, 
een mooie medaille mee naar 
huis. Er zullen inmiddels al 
heel wat kinderen in de Wij-
dewormer in het bezit zijn van 
zo’n medaille en dus ook met 
veel plezier kunnen terugkij-
ken op dit evenement.
Op de foto van links naar 
rechts: Bart en Elise de Goe-
de, Anna Stam, Björn en 
Melvin Doeksen, Yannick van 
Halderen, Yuri de Goede, Isa-
belle Soederhuizen, Lisa Duijn, 
Anna, Geertje en Rensa van 
Berge, Evy de Wildt, Sem Bal-
vert en Jacco Schouten.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Invitatietoernooi Butje 13 zeer geslaagd

Zondag 11 maart organiseerde jeu-de-boules-
vereniging Butje 13 voor de vierde keer het 
invitatietoernooi, waarbij het de bedoeling is 
om niet-leden kennis te laten maken met deze 
sport.
Voorzitter Toon van Diepen opende het toer-
nooi met de mededeling dat de opkomst weer 
groter was dan voorgaande jaren. Het weer was 
niet al te best, maar volgens Toon zou het beter 
worden. Verder memoreerde hij dat er tijdens 
de pauze een tombola was en dat er ook deel-
genomen kon worden aan een sjoelwedstrijd 
die Isabelle (kleindochter van Klaas en Marleen 
Soederhuizen) had georganiseerd. De prijzen 
hiervoor werden beschikbaar gesteld door het 
dorpshuis. Mart Roozendaal en John Konijn 
hadden de leiding over het invitatietoernooi. 
Er waren 26 koppels geformeerd op 11 banen, 
wat inhield dat er 2 koppels moesten wachten 
op de eerst uitgespeelde baan. De eerste ron-
de ging van start met wat druilerige neerslag, 
maar gaandeweg werd het droog. Op de banen 
ging het er sportief aan toe. Hier en daar moest 
er gemeten worden als met het blote oog niet 

tweede met 67 punten. Onder het genot van 
een drankje was het de organisatie gelukt om 
de prijswinnaars bekend te maken. Er waren 5 
koppels met 3 winstpartijen, maar wie had de 
minste tegenpunten?
  voor tegen saldo
1. Klaas en Paul Soederhuizen 39   6 +33
2. John Konijn/Leo Dolstra 39 12 +27
3. Buck de Graaf/Dick Boots 39 17 +22
4. André Bijlsma/Ans Roos 39 19 +20
5. Piet Gans/Arie Bierhaalder 39 23 +16
Alle prijswinnaars gingen met een fles wijn 
naar huis (geschonken door Wijnhandel Bart), 
de poedelprijs was voor Hugo Fransen en Mo-
nique.
Voorzitter Toon van Diepen bedankte de heren 
Roozendaal en Konijn en assistentes voor hun 
inzet en ging over tot het bekendmaken van de 
tombola. De hoofdprijs, een barbecue met bij-
behoren, ging naar Hugo Fransen.
Butje 13 kan terugkijken op een zeer geslaagd 
en goed georganiseerd toernooi. Op naar het 
volgende evenement!

was vast te stellen wie het 
dichts bij het butje lag; het 
gaat hier om millimeters. Na 
de eerste ronde werd er weer 
een nieuwe indeling gemaakt 
en werd er weer met veel fa-
natisme gespeeld en met heel 
veel plezier. Regelmatig wer-
den de koppels voorzien van 
lekkere hapjes. Na de tweede 
ronde werd er gepauzeerd 
voor soep en een drankje; te-
vens werden er loten verkocht 
voor de grote tombola. De 
derde en laatste ronde werd 
gespeeld onder een regel-
matig schijnend zonnetje en 
wederom moest het meetlint 
eraan te pas komen. Na de 
laatste worp was het wachten 
op de uitslag en ondertussen 
was het sjoelen nog volop be-
zig; ook daarbij was het span-
nend. Uiteindelijk waren er 2 
sjoelers gelijk geëindigd met 
88 punten, namelijk Petro 
Knook en Arie Bierhaalder. Zij 
gingen de finale sjoelen om tot 
een winnaar te komen, maar 
wederom eindigden zij gelijk 
met 87 punten. In de daarop 
volgende barrage werd uitein-
delijk Petro Knook eerste met 
72 punten en Arie Bierhaalder 

Op 21 april organiseert DZS 
een sportquiz voor teams van 
2 t/m 4 personen, waarbij leu-
ke prijzen te winnen zijn. Er 
zullen vragen worden gesteld 
over DZS en het (inter)natio-
nale voetbal. De inschrijving 
kan via de website van DZS en 
kost € 10. Je moet minimaal 
16 jaar oud zijn en wees er 
snel bij, want vol is vol.

Sportquiz DZS

Harry Muller Purmerends kegelkampioen

In het weekend van 10 en 11 
maart werd op de kegelbanen 

van Slot Purmersteyn gestre-
den om de titel ‘Purmerends 

kegelkampioen 2018‘. Er werd 
zowel voor de dames als de 
heren van de zes Purme-
rendse kegelclubs gestreden 
om de titel. Bij de heren was 
Harry Muller (Hallerweg), uit-
komend voor kegelclub Alles 
Vlak, wederom de sterkste. Hij 
eindigde met een totaalscore 
van 386 hout, 12 punten voor 
nummer twee. Harry kreeg uit 
handen van wethouder Harry 
Rotgans de beker uitgereikt en 
een bos bloemen.

Links op de foto Harry, in het 
midden wethouder Harry Rot-
gans en rechts Marijke Tennig-
lo (kampioen bij de dames).
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Jeugdzeilen in Wormerland

Wie op 5 mei 2017 de Ban-
netocht heeft gefietst, is bij 
Nova Zembla ongetwijfeld 
Wim Jillings tegengekomen. 
Hij was de man die iedereen 
die daarin geïnteresseerd was 
kon uitleggen hoe je een zee-
mansknoop en andere knopen 
maakt. Wim is zeilinstructeur 
bij WVW (Watersport Vereni-
ging Wormer). Er waren op 5 
mei ook kleine bootjes waarin 
je kon ‘droogzeilen‘. Ook zong 
Wim mee bij het optreden van 
het zeemanskoor De Grijze 
Golf, maar we willen nu wat 
meer weten over dat jeugdzei-
len en of dat ook interessant 
is voor kinderen uit de Wijde-
wormer. 
We maakten in 2017, toen 
het seizoen al in volle gang 
was, een afspraak met Wim 
om eens te komen kijken. De 
ingang van de zeilschool ligt 

aan de Dorpsstraat in Wormer 
bij nummer 277A. WVW heeft 
acht bootjes voor de jeugd 
van het type optimist. Het 
veilige idee achter deze boot 
is dat hij onzinkbaar is, want 
hij heeft drie luchtkamers. 
Ook is er voor iedereen een 
zwemvest. In 2017 had WVW 
33 kinderen in een ‘kennisma-
kingsblok‘ verdeeld over de 
zaterdagochtend en -middag. 
Er waren  twee kinderen uit 
de Wijdewormer, die in 2018 
weer verder gaan. De kinde-
ren moeten minimaal acht 
jaar zijn en een zwemdiploma 
A hebben. De eerste vier les-
sen voor de zomervakantie 
zitten ze met z’n tweeën in de 
boot en na de zomervakantie, 
als ze het certificaat hebben 
gehaald, alleen. Er zijn naast 
zes gediplomeerde en vier 
niet-gediplomeerde instruc-

teurs vier assistenten en ook 
wordt gebruik gemaakt van de 
vaders en moeders die mee 
willen helpen. We maakten 
een les mee en waren onder 
de indruk van het geduld van 
de instructeurs. Het is ook 
niet zo dat je direct gaat zei-
len. Nee, eerst de boot ‘optui-
gen‘, herhalen wat ze geleerd 
hebben, nieuwe oefeningen 
en dan na 20 minuten gaan 
de bootjes pas te water. Na 
anderhalf uur les weer terug 
naar de haven, alles weer af-
tuigen, opbergen en dan nog 
tien minuten nabespreking. Je 
hoort de kinderen bij het op-
tuigen en bij de nabespreking 
ook allerlei zeiltermen gebrui-
ken. Ze hebben het over een 
landvast, een giek, overstag 
gaan, gijpen, hogerwal, lager-
wal en nog veel meer. Hoe 
weten ze dat allemaal? Ze 
hebben ook een instructie-
boek waaruit ze thuis moeten 
leren. Op zich logisch, want je 
moet wel dezelfde taal spre-
ken en als je snel moet hande-
len, moet je niet eerst vragen: 
“wat bedoel je nou?” 
Toen wij kwamen kijken was 
er veel wind en werd er niet 
op het Zwet gevaren, maar 
aan het eind van de haven van 
de watersportvereniging. Daar 
moest om twee boeien heen 

een ‘achtje‘ gevaren worden. 
WVW heeft een groot vlot 
met motor dat als aanlegstei-
ger dienst doet om vanuit alle 
windrichtingen aan te kunnen 
leggen. Samen met de twee 
motorboten met de instruc-
teurs kan er dus snel genoeg 
worden ingegrepen. De haven 
ligt ongeveer 350 meter vanaf 
het Zwet. Kinderen die willen 
leren zeilen, kunnen bij WVW 
in drie jaar het diploma CWO 
1 t/m 3 halen (CWO staat voor 
Commissie Watersport Oplei-
dingen). Als je van water en 
avontuur houdt, dan is zeilen 
een geweldige sport. We wo-
nen in een waterrijk gebied 
met bijna altijd wind. Zeilmo-
gelijkheden genoeg dus. Wie 
ooit het gevoel heeft gehad 
bij een beetje wind de zeilen 
aan te trekken, lekker buiten 
boord te ‘hangen‘, met zon, 
wind en het opspattende wa-
ter in het gezicht, die weet 
wat voor kick zeilen kan ge-
ven. De lessen voor het ken-
nismakingsblok starten op 
16 juni. Als je denkt: dat lijkt 
me leuk, dan kun je kijken op 
watersportverenigingwormer.
nl/jeugdzeilen.Op foto 1 Wim 
(met pet) die instructies geeft 
en op foto 2 het varen om de 
boeien.

René Provoost

Nieuw clubrecord 
Biljartvereniging SDH
Tijdens de biljartavond op 15 
maart is een nieuw record ge-
vestigd. Klaas Soederhuizen 
en Gerrit Brantjes zijn de nieu-
we recordhouders: zij hadden 
44 beurten nodig om hun par-
tij uit te spelen. Uiteindelijk 
moest Klaas zijn meerdere 
erkennen in Gerrit, die met 

25 caramboles de winst naar 
zich toe trok. Klaas kwam niet 
verder dan 21 caramboles in 
plaats van 23. Klaas was door 
dit resultaat diep teleurge-
steld en Gerrit is de gevierde 
recordhouder geworden. Suc-
ces, mannen.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Anna en Koen Konijn succesvol in Oostenrijk

Anna en Koen hebben tijdens de voorjaarsva-
kantie deelgenomen aan diverse jeugdskiwed-
strijden in Oostenrijk. Koen heeft deelgenomen 
aan de Mini Ski Cross, een wedstrijd met heu-
veltjes, springen en kombochten, in de leef-
tijdsklasse tot en met 10 jaar. Koen eindigde als 
eerste, hij kreeg een uitgebreid prijzenpakket 
met een dagpas voor het skigebied Wildenkai-
ser en een prachtige medaille. Tevens mocht 
Koen meedoen aan twee nationale wedstrij-
den waarvan één in Fieberbrunn bij het NK al-
pineskiën voor kinderen onder de 10 jaar. Dit 
was voor Koen een leuke ervaring en mogelij-
kerwijs volgt er meer, wie weet.
Anna heeft op meerdere podiums gestaan 

tijdens verschillende natio-
nale wedstrijden. Op 21 fe-
bruari stond er in Ellmau een 
avondwedstrijd gepland, het 
onderdeel slalom kwam deze 
avond bij kunstlicht aan bod. 
In de eerste run ging het niet 
helemaal vlekkeloos en no-
teerde Anna een vierde tijd. 
In de tweede run ging ze als 
een komeet naar beneden en 
noteerde de snelste tijd van 
alle meisjes onder de 12 jaar; 
uiteindelijk leverde dit een 
prachtige derde plaats op. Za-
terdag 24 februari heeft Anna 
meegedaan aan een nationale 
wedstrijd in Fieberbunn, dit 
keer op het onderdeel reu-
zenslalom. Het parcours bleek 
voor vele skiërs lastig. Anna 
kwam zonder problemen be-
neden en de onderlinge ver-
schillen waren enorm klein. 
Anna noteerde in de eerste 
run een derde tijd. Met slechts 
0,02 seconde achterstand op 
nummer twee en 0,1 seconde 
op de nummer één kon wor-
den gestart met de tweede 
run. Anna skiede een snellere 
tijd in de tweede run maar de 
andere kandidaten deden dat 
ook: wederom een derde tijd, 
waarmee ze erg tevreden kon 
zijn terwijl het niet haar favo-
riete onderdeel is.
Met een goed gevoel ging 
Anna de strijd aan om het Ne-
derlands kampioenschap. Ze 
was zenuwachtig maar ging 
toch aanvallend skiën in de 
eerste run. Het leverde haar 
een vijfde plaats op. Niet slecht 
voor een eerstejaars, terwijl 
de overige deelnemers een 
jaar ouder waren. De twee-
de run leverde eveneens een 
vijfde plaats op. Woensdag 28 
februari stond het Nederlands 
jeugdkampioenschap reu-
zenslalom op het programma, 
een lange afdaling waarin veel 
snelheid wordt ontwikkeld. 
Ook hier was de strijd hevig en 
de onderlinge verschillen zeer 
klein. Anna eindigde in de eer-

ste run als zevende waarmee zij tevreden was. 
In de tweede run wilde zij laten zien dat het 
nog sneller kon. Ze startte als een speer en was 
goed onderweg tot 4 poorten voor de finish, 
waar zij uit balans raakte en een podiumplaats 
kon vergeten; ook dit hoort bij skiën.
Vrijdag 2 maart: een dag met afwisselend te-
leurstelling en blijdschap, in een eerste slal-
omrun wordt Anna vierde en wederom zitten 
de tijden dicht op elkaar. In de tweede run 
weer hard skiën om toch het podium te halen: 
slechts 0,03 seconden komt Anna tekort om 
derde te worden. Ondanks de vierde plaats, 
waar ze trots op is, is er toch een kleine teleur-
stelling dat zij net het podium niet heeft ge-
haald, maar volgend seizoen nemen de kansen 
toe omdat de overige dames naar een hogere 
categorie gaan.

Twiskemolenloop
Zondag 4 maart 2018 werd de laatste Twiske-
molenloop van dit seizoen gelopen. Het was 
nog spannend of de loop wel door kon gaan: 
tot en met de dag zelf waren de waterleiding 
en de verwarming van het clubgebouw nog be-
vroren. Met man en macht is er gewerkt om het 
probleem op te lossen en om 11.00 uur werd 
het startschot gegeven. De zondagochtend 
begon met 2 graden vorst en nadat de laatste 
van de 475 deelnemers binnen was, was het 11 
graden boven nul en voelde het zonnetje zelfs 
warm aan. De organisatie kan weer terugkijken 
op een geslaagd loopseizoen en kan even rust 
nemen alvorens de zomerspelen eraan komen.
Ed Meijn liep de 5 km in een tijd van 22.00 mi-
nuten en eindigde hiermee op de eerste plaats 
in de categorie Mannen >55; Mike de Dood 
kwam uit op de 10 km en zijn tijd van 38.41 
minuten was goed voor een tweede plaats se-
nioren. In dezelfde categorie liep Jeffrey Stuijt 
een tijd van 44.34 min. En dat was goed voor 
een vijfde plaats.
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HVC in je broekzak

Sinds de komst van de oranje 
container voor PMD-afval is 
menigeen het overzicht in de 
ophaaldata wellicht een bé-
tje kwijt. Voorheen was het 
makkelijk: als de groene net 
geleegd was, moest de grijze 
aan de straat worden gezet. 
Nu is dat iets anders en moet 
je bewust of onbewust toch 
even nadenken welke er aan 

Rechttrekken A7: Purmerend raast 
door
In vorige edities van het WWJ 
heeft u kunnen lezen dat het 
rechttrekken van de A7 niet zo 
voor de hand ligt. De gemeen-
te Purmerend is echter onver-
minderd enthousiast en trekt 
zijn eigen plan. 
Het rechttrekken van de in-
middels welbekende bocht in 
de A7 is een heel dure optie 
gebleken om de filedruk te 
verminderen. Er bleken meer-
dere alternatieven te zijn die 
net zo efficiënt zijn en boven-
dien vele malen goedkoper. 
Het rechttrekken leek daarom 
van de baan. De gemeente 
Purmerend heeft, naast de 
filedruk, veel meer belangen 
bij het rechttrekken. In dat ge-
val hindert de A7 bijvoorbeeld 
de groeistuipen van onze na-
burige gemeente een stuk 
minder. 
Aanvankelijk zou rond deze 
tijd een informatieavond 
plaatsvinden waarin de stuur-
groep van de CorridorStudie 
met meer informatie zou ko-

men. Deze is helaas uitge-
steld. Op aandringen van de 
belangenvereniging Belang 
van Neckerstraat is de aap 
uit de mouw gekomen: Pur-
merend ligt dwars. Hieron-
der de officiële reactie: “De 
gemeente Purmerend heeft 
een eigen verkenning gedaan 
naar de haalbaarheid van het 
rechttrekken van de A7 alsook 
andere alternatieven in com-
binatie met gebiedsontwikke-
ling. Alhoewel de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat 
het rechttrekken van de A7 
nog steeds niet ziet als een 
te verkiezen optie, geeft de 
verkenning van de gemeente 
wel nieuwe aanknopingspun-
ten voor een extra varianten-
studie als mogelijk alternatief 
voor het rechttrekken”.
Met name Belang van Nec-
kerstraat houdt natuurlijk een 
stevige vinger aan de pols en 
zodra meer bekend is, zullen 
wij u hierover informeren. 

Gert Oskam

de beurt is. HVC heeft hier 
gelukkig wat hulpmiddelen 
voor. De inzamelkalender is 
wellicht de meest bekende. 
Deze kalender is te raadple-
gen via de website van HVC: 
inzamelkalender.hvcgroep.nl. 
Voor de bewoners waarvan 
de smartphone een welko-
me aanvulling is in het leven 
heeft HVC ook een app. De 
app is zowel voor Android als 
voor iOS. Na het downloaden 
is het slechts een kwestie van 
de postcode en het huisnum-
mer invullen. Vervolgens kun 
je kiezen om op een zelf in te 
stellen moment een herinne-
ring te krijgen, bijvoorbeeld 
om 19.00 uur de avond voor 
de lediging. Zo sla je 2 vliegen 
in één klap: je vergeet de bak 
niet meer buiten te zetten én 
je weet meteen welke aan de 
beurt is. De app biedt overi-
gens ook nog aanvullende in-
formatie over de verschillende 
afvalstromen en je kunt zelfs 
HVC direct bellen. 

Gert Oskam

Dat er bijna maandelijks iets 
te schrijven is over het Beuse-
bos, is inmiddels helaas de re-
aliteit. Afgelopen maand werd 
duidelijk dat het Beusebos 
nu ook doelwit is van vernie-
lingen. Stukken grond en een 
bromfiets zijn platgebrand, 
bomen omgehakt en bekrast, 
scooters en motoren maken 
er regelmatig al crossend een 
rondje. Recent zijn er zelfs 
een trekker en graafmachine 
gesignaleerd die vermoede-
lijk bezig waren om een echt 
crossbaantje aan te leggen. 
Het Beusebos is niet alleen 
slachtoffer van plannen, maar 
nu ook van vandalen. Diverse 
meldingen hierover zijn te-
vergeefs; de wethouder van 
Purmerend geeft aan dat er 
andere prioriteiten zijn, maar 
ontkent het gedogen van deze 
reeks vernielingen.
In een brief van belangen-

Beusebos verder in de verdrukking

vereniging ‘Belang van Nec-
kerstraat’ aan onze eigen wet-
houder Frans Saelman, vraagt 
men hem om de naburige wet-
houder te verzoeken de hand-
having te intensiveren. Hierop 
heeft de heer Saelman posi-
tief gereageerd en in een brief 
aan de Purmerendse wethou-
der Mario Heffer vraagt hij om 
op te treden tegen deze ver-
nielingen. Onze wethouder uit 

zijn zorgen over het ontbreken 
van handhaving en vreest dat 
deze vernielingen de stads-
grens overtrekken naar de 
Wijdewormer.
De uitslag van de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen 
van onze buurgemeente is 
wellicht nog een klein licht-
puntje voor het Beusebos. De 
coalitie die de grootste plan-
nen afgelopen regeerperio-

de heeft willen doorvoeren, 
heeft zetelverlies geleden. Het 
CDA is kort voor de verkiezin-
gen uit het college gezet en is 
ook in totaal van 19 naar 17 
zetels gegaan. De zetels zijn 
ten goede gekomen aan par-
tijen die vóór het behoud van 
het Beusebos zijn, zoals de SP, 
GroenLinks en de PVV. De ze-
tels zijn dermate verschoven, 
dat een coalitie van partijen 
die het Beusebos ongemoeid 
willen laten, zeker denkbaar 
is. Het eerste verkennende ge-
sprek tussen GroenLinks, CDA, 
D66 en Leefbaar Purmerend is 
inmiddels gevoerd en van die 
partijen is enkel het CDA tegen 
het behoud van het bos. Het is 
duidelijk dat het nog geen ge-
lopen race is, dus wachten we 
in spanning op de uiteindelijke 
coalitiesamenstelling van Pur-
merend.

Gert Oskamp
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It ken net

De woonark op Neckerstraat 34 W wordt ver-
vangen door een nieuwe ark. De ark die er ligt 
is verkocht en moest worden weggesleept. Op 
8 maart was het zo ver. De nieuwe eigenaar 
woont in Slootdorp in de Wieringermeer. De 
kortste weg met de auto is al 46 kilometer, 
maar over water is dat nog wat langer. Voor-
heen gingen de arken meestal richting de Zaan, 
maar op dit moment wordt de Engewormer-
brug niet meer bediend. Dus dan maar de an-

dere kant op, maar dat ging 
niet lukken. ‘It ken net‘ was 25 
cm te hoog. Dit werd opgelost 
door de hele ark vol te zetten 
met lege containers en vaten. 
Die werden met een pomp 
gevuld met water, net zolang 
tot de ark eronderdoor kon. 
Zoals we al vertelden,  gingen 
de arken vroeger via de Zaan 
van en naar de Wijdewormer. 
Maar ondanks dat de brug bij 
de Leeghwaterweg hoger is 
dan de brug bij het Neckerhop 
onder de Kanaaldijk, ging dat 
vroeger ook niet altijd zonder 
problemen. De ene ark was nu 
eenmaal hoger dan de andere 
en kon er een enkele ook niet 
onderdoor. We spraken hier-
over met Piet Gans, die vroe-
ger bij Wijkstra arkenbouw 
werkte. Piet vertelde dat ze 
daar bij Wijkstra een andere 
oplossing voor hadden. Bij ’t 
Kalf stond een school en dan 
werden de schoolkinderen 
ingezet als gewicht voor het 

verlagen van de ark. Of dit nu nog zou kunnen? 
Maar in dit geval hadden ze de OBS niet ge-
vraagd en hadden ze gekozen voor een ande-
re oplossing. Na een uur of twee pompen was 
het zover en kon de ark eronderdoor en lag in 
het Noord-Hollands Kanaal, maar om ermee te 
gaan varen moesten de vaten eerst weer leeg 
worden gepompt. De bewoners hebben in af-
wachting van de nieuwe ark een tijdelijk onder-
komen. We begrepen dat de nieuwe ark door 
de ijsgang in Friesland wat vertraging had. We 
zijn zeer benieuwd naar de nieuwe ark.

René Provoost

Filmpje Starnmeer 375 jaar 
nu online 
In het februarinummer kwam in het artikel 
‘Is onze burgemeester een toneelspeler?‘ het 
filmpje van de toneelvereniging Starnmeer ter 
sprake. We beloofden dat, zodra het online 
kwam, u dit te laten weten. Het filmpje is nu 
te bekijken op www.starnmeer375.nl. Een ko-
misch filmpje over het Starnmeer van toen en 
nu, veel kijkplezier!

René Provoost

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 15 april vanaf 15.00 uur, is de P3 in Purmerend het proeflokaal van de Smaak van Waterland. 
 
De Smaak van Waterland staat voor Lekker eten. Gezellig drinken. Goed doen. Een mooi en gezellig familie evenement met 
muziek, food & wine. Verschillende bedrijven uit de omgeving Waterland presenteren hun signature-dish. Deelnemende 
bedrijven staan met hun keukens in de P3 om hun gerecht live klaar te maken. 
 
Hoe werkt het? U koopt en geniet van de lekkere gerechten en de bijpassende wijnen. Wanneer u met uw vrienden/familie de 
gerechten aan het proeven bent hoort u op de achtergrond live muziek. De kinderen zullen zich ook niet vervelen. Cupcakes 
bakken, oud Hollandse spelletjes en nog meer. 
 
Wil je hier bij zijn koop dan je kaartje op onze website www.smaakvanwaterland.nl, bij Primera ’t Eggert, Primera Weidevenne 
of De Kleedkamer (Waagplein) kunt u ook terecht voor de aanschaf van entreekaarten. Een entreekaart kost €4 en die is op 15 
april goed voor één consumptiemunt.  
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Waarom zou je glasvezel willen en wat kost dat dan?

Stap voor stap komen we in 
Wormerland dichterbij glasve-
zel in het buitengebied. In het 
vorige Wijde Wormer Journaal 
hebt u kunnen lezen wat er 
moet gebeuren en welke plan-
ning de werkgroep Breedband 
Wormerland Buiten nastreeft. 
De vraag is echter: waarom 
zou ik glasvezel willen hebben 
en wat gaat me dat kosten? 
Steeds meer inwoners op de 
zogenaamde witte adressen 
(dat zijn de adressen waarvan 
de provincie heeft vastgesteld 
dat internet langzamer is dan 
30 MBits/sec) hebben immers 
4G en dat werkt doorgaans 
goed genoeg. Toch?
Zelf wonen wij ook op een 
wit adres en hebben thuis 
4G voor het buitengebied via 
KPN. Wij hebben een directe 
zichtlijn naar de Oosterdwars-
weg, waar de zendmast staat. 
Dat maakt 4G redelijk snel en 
stabiel. Waarom wil ik dan 
toch zo graag glasvezel dat ik 
daar vele uren per week aan 
besteed? Het antwoord is sim-
pel: voor nagenoeg dezelfde 
kosten als ik nu kwijt ben aan 
internet, tv en mijn vaste tele-
foonlijn heb ik straks internet 
dat ten opzichte van het oude 
koper tot wel 100 keer sneller 
is en ten opzichte van 4G zeker 
10 keer sneller. En bovendien 
veel stabieler.
Wellicht herkent u dit: u kijkt 
een filmpje en dat plopt van 
scherp naar onscherp of stopt 
in zijn geheel om weer te buf-
feren. Of u bent aan het sky-
pen met (klein)kinderen of 
voor uw werk en het geluid 
gaat door terwijl het beeld 
stilstaat. Of u hebt net een 
nieuwe televisie gekocht en 
verheugt zich op een mooi 
scherp beeld; blijkt u geen 
aansluiting te hebben die 

dit aankan. Een laatste voor-
beeld: er is een grote update 
van software zoals Windows 
of MacOS en u bent uren bezig 
met downloaden.
Voorbeelden te over dus. Re-
denen genoeg om over te 
stappen. Hierboven gaf ik al 
aan dat glasvezel ongeveer 
hetzelfde kost als mijn huidige 
abonnement. Laat ik dit con-
creter maken. Op dit moment 
betalen wij € 67 per maand 
aan KPN voor internet, digi-
tenne en onze vaste telefoon. 
Wanneer u op de websites 
van bijvoorbeeld KPN kijkt, 
ziet u dat u voor de combina-
tie van 4K-tv en internet met 
100 Mbit/sec download en 
10 Mbit/sec upload € 69 per 
maand betaalt. Bij Ziggo be-
taalt u voor een pakket dat 2 
keer zo snel is als dat van KPN 
een lagere prijs, maar nog al-
tijd € 62,50 per maand.
Kijkt u naar tarieven die ver-
gelijkbare initiatieven als 
Breedband Wormerland Bui-
ten rekenen, dan ziet u dat 
die nauwelijks afwijken van de 
voorbeelden hierboven. Vrij-
wel net zo duur dus als aan-
bieders via de kabel. Hoe kan 
dat? Waarom hebben wij dan 
nog geen snel internet? Het 
antwoord is heel simpel.
Commerciële aanbieders wil-
len hun investering sneller 
terugverdienen en daar winst 
op maken. Burgerinitiatieven 
zoals Breedband Wormerland 
Buiten hanteren een veel lan-
gere periode om de investe-
ring terug te verdienen. Bo-
vendien zitten wij er niet in 
voor de winst maar voor snel 
internet voor ons allemaal. 
Wij moeten natuurlijk wel de 
kosten terugverdienen maar 
meer ook niet.
We doen het dus voor elkaar 

en met elkaar. En dat is het 
grote verschil. Maar dat werkt 
alleen als er voldoende buren 
meedoen. En waarom zou u 
ook niet? Veel sneller internet 
voor ongeveer dezelfde prijs. 
Wie wil dat nu niet?
Woont u op een wit adres (zie 
het kaartje) en hebt u zich nog 
niet aangemeld als geïnteres-
seerde? Doe dat dan meteen 
via info@glasvezel-bwb.nl of 
via het contactformulier op 

onze website www.glasve-
zel-bwb.nl. Wij vragen in deze 
fase alleen naam, adres, en 
telefoonnummer. U kunt ons 
ook mailen als u vragen hebt. 
Wij nemen dan contact op.
Binnenkort komen wij langs bij 
alle witte adressen om meer 
uitleg te geven. Wij streven 
ernaar dat alle witte adressen 
meedoen. Dan is het voor ie-
dereen aantrekkelijk.

Mark van de Weijer

Breicafé zocht de producenten op

Het is een traditie geworden 
om in het voorjaar het brei-
café te houden bij de familie 
Van Diën, omdat dan de lam-
meren zijn geboren. We heb-
ben genoten van de witte en 
bruine lammeren, zij zijn de 
producenten van de wol die 

we zo graag gebruiken. Wat is 
het toch een voorrecht om op 
het platteland te wonen en de 
natuur van dichtbij te beleven.
Het volgende breicafé is op 18 
april bij Thea Lambalk, Wild-
schutweg 1.

Anneke den Hollander
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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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De buurtverenigingen aan het woord
maar eens nader kennismaken met de captain 
en coach. We begrijpen direct dat er geen on-
derscheid zit tussen captain en coach. Evert is 
28 jaar en melkveehouder. Er wordt melk ge-
produceerd waar Beemster kaas van gemaakt 
wordt. Daarnaast is hij een fanatiek schaatser 
en gaat in ieder geval elke week naar Hoorn. 
Hij is al tien jaar coach en deed dit jaren samen 
met Brenda Kramer. Christel is 19 jaar en werkt 
bij haar thuis in de tulpenkwekerij en heeft als 
hobby paardrijden. Niet zomaar paardrijden, ze 
doet mee met dressuurwedstrijden. Christel is 
vanaf 2016 officieel coach. Het afgelopen jaar 
deden ze met de playbackshow Celine Dion, 
die werd geplaybackt door Naomie Lambalk. 
Evert en Isabel waren Jack en Rose van de Tita-
nic en Jaap Kramer was de kapitein die achter 
het stuurwiel stond. Marnix Knetemann was 
de ijsschots in de branding. De overige passa-
giers waren Christel, Martijn, Anneke, Ardwin, 
Arie, Danny, Bobby, Jeffrey, Steven en Marcel. 
Samen haalden ze de vijfde plaats. Ze geven 
aan dat ze een landelijke buurtvereniging zijn, 
dus met oefenen moet er zowel met vakanties 
als met veel dingen rekening worden gehou-
den, zoals melktijden, bemestingstijden en de 
voederwinningsperiode. Ze oefenen altijd in de 
kantine bij Schilder. De buurtvereniging heeft 
momenteel veel jeugd, het is alleen niet ge-
makkelijk om twee dames te krijgen, maar het 
is elk jaar weer gelukt. Ook hebben ze niet te 
klagen over supporters tijdens de zeskamp. Ze 
hebben een kar waarop een zeil is gespannen 
en hier zitten de meeste supporters op. Bijna 
iedereen neemt dan wat mee, van koffie tot 
broodjes met worst tot een kratje bier. Ze kij-
ken met veel genoegen terug naar 2014, toen 
ze met Raymond Breebaart met de playback 
tweede werden met de Backstreet Boys en in 
het totaal als eerste eindigden. Na de winst van 

2014 was er weer meer animo 
en hadden ze een buurtborrel. 
De vorige winst van de Dwars-
leggers dateert uit 1985 onder 
leiding van Cor Konijn (zie de 
zwart-witfoto uit 1985). Het 
maakt ze niet uit of ze eerste 
of laatste worden, meedoen 
is belangrijker dan winnen. 
De T-shirts worden gespon-
sord en de namen staan op 
de shirts. Dit zijn Loonbedrijf 
Roeleveld, Vof Verhuur Konijn, 
Stam Melkveehouderij, MTS 
Lambalk-Stadegaard, Schilder 
Bloembollen, Knedo Stables, 
De Heer Elektrotechniek, 
Loonbedrijf J. Kramer en bol-
lenkwekerij Fa. J.P.M. Kramer. 
Naast de zeskamp hebben ze 
dit jaar een barbecue georga-
niseerd en willen ze bekijken 
of ze bij de burendag iets leuks 
kunnen doen. Verder zijn ze 
wel tevreden hoe het nu gaat. 
Op de foto van de twee cap-
tains zien we natuurlijk zowel 
koeien als tulpen.

René Provoost
Deze keer zijn we bij de Dwarsleggers. De 
Dwarsleggers is het stuk Noorderweg tussen 
de Wester- en Oosterdwarsweg en loopt van 
nummer 98 tot en met 117. We zijn op bezoek 
bij captain Evert Stam, waar ook de andere 
captain, Christel Schilder, aanwezig is. We zien 
gelijk iets heel bijzonders, Evert en Isabel heb-
ben op 6 februari een dochter gekregen. Haar 
naam is Phileine en bij binnenkomst staat de 
trotse vader met haar in zijn armen. Je vraagt 
je dan af: zijn die van ons vroeger ook zo klein 
geweest? Ja, maar het blijft toch een wonder. 
Maar we kwamen voor de Dwarsleggers. Eerst 

Wormerland Duurzaam komt naar Neck
Na twee eerdere succesvolle acties in Wormer 
start Wormerland Duurzaam in april een actie 
in Wijdewormer. Het is ontstaan uit een bur-
gerinitiatief waarin een aantal vrijwilligers met 
de nodige kennis en inmiddels ook de nodige 
ervaring bewoners adviseren over energiebe-
sparing. Welke panelen moet je hebben, wel-
ke omvormer, wat houdt de salderingsregeling 
in, wat is de terugverdientijd? De mensen van 
Wormerland Duurzaam hebben antwoorden 
op deze en nog veel meer vragen. Bij de ac-
tie in Wijdewormer wordt ook gekeken naar 
de kosten. Door gezamenlijk in te kopen kan 
ingekocht worden tegen een lagere prijs. Bo-
vendien kennen deze mensen de leveranciers 
en weten dus ook waar ze moeten zijn voor de 

beste prijs-kwaliteitsverhou-
ding. 
Woensdag 18 april organise-
ren zij een voorlichtingsavond 
over de mogelijkheden van 
zonnepanelen. Op die avond 
is ook een leverancier aanwe-
zig die direct kan ingaan op al-
lerlei specifieke vragen. Deze 
leverancier is door Wormer-
land Duurzaam geselecteerd 
op een aantal belangrijke ei-
genschappen. Dus woensdag-
avond 18 april in het dorps-
huis, inloop vanaf 19.30 uur, 
de avond zelf is van 20.00 tot 

22.00 uur.
Wormerland Duurzaam: “Energie besparen is 
goed voor ieders portemonnee en goed voor 
het milieu. Toch komt het er vaak niet van. Te 
druk. Te veel gedoe, geen idee wat het ople-
vert en hoe en wat je moet doen. Wij hebben 
Wormerland Duurzaam opgezet omdat als we 
onze krachten bundelen we er wel werk van 
kunnen maken. Wij doen dat ongebonden en 
vrijwillig. De door ons geselecteerde leveran-
ciers zijn beoordeeld op advies, prijs, kwaliteit, 
service en continuïteit. Dat scheelt u een hoop 
uitzoeken. Meehelpen kan als wijkbewoner, lid 
of geïnteresseerde, laat het ons weten . Stuur 
een e-mail naar wormerlandduurzaam@gmail.
com.
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Sociaal Team Wormerland gestart

Donderdag 15 maart ging het 
Sociaal Team Wormerland for-
meel van start met een eerste 
inloopspreekuur in gebouw 
De Omslag in Wormer. Inwo-
ners van Wormerland die hulp 
of ondersteuning nodig heb-
ben op het gebied van zorg, 
welzijn, dagbesteding, werk, 

wonen, gezinsrelaties of geld 
kunnen terecht op het gratis 
inloopspreekuur. Dit kan ook 
voor een familielid, vriend of 
buur. Samen kijken de mede-
werkers van het Sociaal Team 
naar wat iemand zelf kan 
doen of met hulp van men-
sen in hun omgeving. Lukt dit 

niet, dan wordt er gezamenlijk 
naar gespecialiseerde hulp ge-
zocht.
Het inloopspreekuur is iedere 
dinsdag, woensdag en don-
derdag van 13.30 tot 16.00 
uur in het Dienstencentrum 
Wormerland, gevestigd in de 
Omslag, Faunastraat 68 te 

Wat beloven de lijsttrekkers?
Vervolg van pagina 1
ten de partijen aardig op één 
lijn. Voor ons, als buitenge-
bied, is vooral de toezegging 
van belang dat voorzieningen 
naar de ouderen toe moeten 
worden gebracht, zodat zij in 
de kleine kernen niet per se 
naar het  gemeentehuis hoe-
ven te gaan. De PvdA wil het 
dienstencentrum naar de be-
woners toebrengen, ook in 
de kleine kernen. De VVD wil 
meer voorzieningen voor ou-
deren die hen helpen vitaal te 
blijven en deel te nemen in de 
maatschappij. 
Er moeten de komende ja-
ren zo’n 700 woningen bijko-
men in Wormerland. De 63 
woningen in Neck zijn daar 
onderdeel van. De provincie 
verbiedt bouwen buiten de 
‘rode contouren’, waar het 
buitengebied onder valt. De 
nieuwe woningen komen dus 
in de kernen. De vraag is dan 
wel: hoe biedt je voldoende 
betaalbare woningen voor 
jongeren en mensen die min-

der te besteden hebben? Dit 
vinden enkele van de partijen 
hiervan.
Het CDA wil streven naar een 
andere verdeelsystematiek, 
waardoor jongeren eerder in 
aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning. Belang-
rijk voor jongeren met een 
kleine beurs die in de polder 
willen blijven. GroenLinks wil 
de kaders van het woonbeleid 
losser maken door ruimte te 
bieden aan alternatieve woon-
vormen, zoals het ombouwen 
van schuren tot woningen 
en ruimte creëren voor tiny 
houses en andere woonvor-
men. De PvdA wil de grenzen 
opzoeken van de mogelijk-
heden om woningen voor de 
eigen inwoners te reserveren. 
De POV wijst erop dat ook de 
infrastructuur moet worden 
aangepast wanneer je bouwt. 
Tenslotte moeten we allemaal 
over dezelfde wegen.
Het laatst besproken thema 
was duurzaamheid. Geen van 

de partijen wil windmolens 
in de polder. Daar hoeven we 
ons dus niet druk om te ma-
ken waar het onze gemeente-
raad betreft. Wel verschillen 
de ambities over hoe snel we 
verduurzamen en waar de ac-
centen liggen.
GroenLinks wil als gemeente 
in 2030 energieneutraal zijn. 
Dat betekent onder andere 
verbeteren van de infrastruc-
tuur om duurzaam vervoer 
te stimuleren zoals fietsen en 
elektrische auto’s. Het CDA 
wil inwoners stimuleren om 
de woning gasloos te maken. 
Staat daar echter ook geld 
tegenover? Want het is voor 
bestaande woningen duur om 
van het gas af te komen. VLW 
wijst er daarom op realistisch 
te zijn en de ambitie betaal-
baar te houden voor de inwo-
ners. D66 wil meer aandacht 
voor de mogelijkheden om fi-
nanciering te krijgen voor ver-
duurzaming van de woning. 
De VVD kaart aan dat de ver-

droging van het veen, waar-
door CO2 uit het veen vrij-
komt, aangepakt moet wor-
den in goed overleg met de 
agrariërs die daar wonen, in 
het belang van de vitaliteit van 
het platteland. Het gaat dan 
met name om het Wormer- en 
Jisperveld, maar het waterpeil 
is ook in de Wijdewormer een 
belangrijk thema voor de boe-
ren. De PvdA benadrukt het 
belang om inwoners al jong te 
interesseren voor duurzaam-
heid en geeft als voorbeeld 
de duurzaamheidslessen op 
de basisscholen. Ook pleit de 
PvdA voor subsidies voor bijv. 
sportverenigingen die willen 
verduurzamen.
Kortom, veel mooie beloftes 
waar wij als bewoners van de 
Wijdewormer ook van zouden 
moeten profiteren. Benieuwd 
waar het nieuwe College mee 
komt. Laten we de partijen 
aan hun toezeggingen hou-
den.

Mark van de Weijer

Wormer. Tijdens de inloop-
spreekuren is het Sociaal Team 
Wormerland ook bereikbaar 
op 06 58 07 66 72.
Voor inwoners in de Wijde-
wormer die niet ‘even’ naar 
Wormer kunnen gaan voor 
een persoonlijk gesprek is er 
een inloopspreekuur op de 2e 
woensdag van de maand, ‘s 
morgens vanaf 9.30 uur in het 
dorpshuis in Neck.
Het Sociaal Team Wormerland 
is een samenwerking van SMD 
Zaanstreek Waterland, MEE 
Amstel & Zaan, Zorgcirkel en 
gemeente Wormerland.
Op de foto staan vooraan Elly 
Fens en Kees van Waaijen. 
Op de achtergrond de leden 
van het team, van links naar 
rechts: Vera van Kuler, Ca-
rolien van der Spek, Yvette 
Schotsman, Annemiek Hoek-
stra, Wendy Bijwaard, Sander 
Veltman, Ellen Borst en Derya 
Gurcay.
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Lutjepotjes gesignaleerd in Neck

Dat buitenlucht gezond is weten we allemaal. 
Wat niet iedereen weet is dat kinderdagver-
blijf Baloe in Neck baby’s regelmatig buiten te 
slapen legt in zogenaamde buitenbedjes. Het 
WWJ ging langs om hier meer informatie over 
in te winnen.
Op veel kinderdagverblijven staan ze al, buiten-
bedjes. Deze bedjes staan ook bekend als lutje-
potjes. Als je niet beter weet zou je denken dat 
het een groot uitgevallen konijnenhok is, maar 
niets is minder waar. Deze houten buitenbed-
jes zijn voorzien van een dak, horrengaas en 
ramen. Op de bodem ligt een matras zodat het 
de baby’s en kinderen nergens aan ontbreekt. 
Zodra baby’s naar buiten mogen, kunnen ze in 
principe in het buitenbedje slapen. De kinderen 
worden afhankelijk van de buitentemperatuur 
goed ingepakt. Hierdoor worden de buitenbed-
jes bij goede weersomstandigheden zelfs tot 
-10 graden Celsius gebruikt! De buitenbedjes 
staan bij het kinderdagverblijf met de doorzich-
tige deuren naar binnen toe gericht, zodat er 
altijd zicht is op de kleintjes. De ouders moeten 
overigens wel tekenen voor toestemming voor 
het gebruik van de buitenbedjes, maar onder 
ouders is er nauwelijks aarzeling. De medewer-
kers van de kinderdagopvang zijn bovendien 
ook erg enthousiast, waardoor de buitenbedjes 
vaak ‘bezet’ zijn. Baloe merkt echter soms wel 
aarzeling bij voorbijgangers. In het verleden is 
er zelfs een passant geweest die stampvoetend 
het kinderdagverblijf benaderde hoe het toch 
mogelijk was dat ze kinderen buiten opsloten 
in een hok. Na enige uitleg bedaarde deze me-

vrouw gelukkig snel. Redactieleden Gert en Jill 
hebben in hun enthousiasme ook een buiten-
bed gemaakt, zodat hun baby Siem thuis ook 
kan genieten van de polderlucht. 
Het fenomeen buitenbedje is begin vorige 
eeuw ontstaan in Groningen. Niet voor niets is 
een babyhuisje in het Gronings dialect dan ook 
lutjepotje. Helaas was er een noodzaak voor, 
want in Groningen waren de plattenlandshuis-
jes soms erg vochtig, bedompt en overbevolkt. 
Om de pasgeborenen te helpen gaf huisarts 
Jitze Posthumus in 1939 de lokale timmerman 
opdracht om een lutjepotje te maken. Nu ook 
de kinderdagverblijven in het land de buiten-
bedjes steeds meer gaan omarmen, zijn ze ook 
hier bekender en populairder geworden. Het 
voordeel voor de baby’s is dat de ontwikkeling 
van de longen beter verloopt in de buitenlucht. 

Bovendien slapen baby’s beter 
en langer en krijgen ze op een 
natuurlijke manier de brood-
nodige vitamine D binnen. 
Wie denkt dat elk kinderdag-
verblijf zomaar een konijnen-
hok mag ombouwen heeft 
het mis, ze moeten voor pro-
fessioneel gebruik voldoen 
aan allerlei regels. De huisjes 
worden jaarlijks omgewisseld 
voor nieuwe, goed onderhou-
den exemplaren zodat ze altijd 
in goede conditie verkeren. 
Vanaf de straat zijn de bui-
tenbedjes goed zichtbaar: de 
witte kasten achter de brie-
venbus. 

Ons poldertje weer opgeknapt

Zaterdag 10 maart vond voor de 27ste keer de 
opruimactie plaats van het zwerfvuil in de Wij-
dewormer. Zowel de ochtendploeg als de mid-
dagploeg gingen welgemutst en toegerust op 
weg om alles wat niet langs wegen en in per-
ken thuishoort te verwijderen. Co Konijn zorg-
de ervoor dat beide ploegen regelmatig wer-
den verlost van de volle vuilniszakken, waarbij 
meteen ook de ravitaillering werd verzorgd. De 
hoeveelheid zwerfvuil die deze dag werd ver-
zameld was bijna vier kubieke meter. Dat is iets 
minder dan vorig jaar, maar daar staat tegen-
over dat vorig jaar vooral veel grote stukken 
vuil werden aangetroffen. 
Na terugkomst van de middagploeg werd door 
beide ploegen nog even wat nagepraat in het 
dorpshuis en daar werd ook een drankje geno-
men op de resultaten van deze actie. Dit jaar 

werden ook minder spectacu-
laire zaken gevonden. Slechts 
één mobiele telefoon in het 
gras langs de Munnikdijk. Daar 
moesten we het mee doen.
Het is leuk dat ouders hun 
kinderen meenemen. Soms is 
dat uit praktische overwegin-
gen zoals bij Gert Oskam en 
Jill Geenen, die hun een jaar 
oude zoon Siem in de wagen 
meevoerden door de polder. 
Maar voor de wat oudere 
kinderen is het ook heel leer-
zaam. We worden met zo’n 
actie allemaal met de neus op 
de feiten gedrukt en je bent 
natuurlijk nooit te oud om te 
leren, maar het is toch beter 
om daar jong mee te begin-
nen. Melvin, Björn en Rick 
Doeksen zagen het wel zitten 
om samen met hun vader Bas 
de polder een opknapbeurt te 
geven.
De ochtendploeg bestond uit: 
Lex Bösensell, Ed Meijn, Frits 
Boddeman, Marian Zandvliet, 
Frits Lauwersheimer, Gert Os-
kam, Jill Geenen en Siem, Piet 
Butter, Co Butter, Joep Veld-
boer en Co Konijn.
De middagploeg: René Pro-
voost, Elly Konijn, Karen Vaart-
jes, Henk en Geertje Meijer, 
Bas Doeksen en Melvin, Björn 
en Rick, Ilma Hof, Michiel Bor-
mans en Co Konijn.
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Project Dameskoor Wijdewormer sfeervolle zondagmiddag

Slechts negen weken van 
voorbereiding hadden de 
dames van het Projectkoor 
om de twaalf verschillende 
nummers te repeteren. Het 
was een mooie selectie uit de 
muziek van ABBA en Ramses 
Shaffy, waaronder verschil-
lende onbekende en daardoor 
juist verrassend leuke num-
mers. Een liedje van Ramses 
bijvoorbeeld over een vrouw-
tje dat een man breit die zij 
Heintje noemt. Maar na veel 
leuke dingen met hem gedaan 

te hebben wordt ze ‘s mor-
gens wakker naast een hoop-
je wollen draden. Zij zit niet 
bij de pakken neer maar breit 
gewoon een nieuwe man. Een 
heel lief verhaaltje en een leu-
ke melodie. 
Dirigente Marja van der Ploeg 
had zich uitstekend voorbe-
reid en wist tussen de num-
mers door veel achtergrond-
informatie toe te voegen. Zo 
vertelde zij dat Ramses, die 
een Russische moeder en 
een Egyptische vader had, 

zijn vader maar één keer 
heeft gezien toen hij vijftig 
was. Natuurlijk kwamen alle 
klassiekers van Rames langs: 
Pastorale, Wij zullen door-
gaan, Zing, vecht, huil, bid…, 
Laat me en Sammy. Stuk voor 
stuk prachtige nummers die 
werden afgewisseld met alle 
grote hits van ABBA. Eigenlijk 
kende ABBA alleen maar top-
hits. Voor een projectkoor was 
dit geen eenvoudige opgave. 
De muziekkeuze was voor de 
koorleden geheel nieuw en 

dat gold ook voor de mees-
te nieuwe deelnemers aan 
dit project. Dat was af en toe 
ook wel te horen tijdens wat 
ingewikkelder passages, maar 
storend was het niet. Het en-
thousiasme bij zowel het koor 
als bij het publiek en pianiste 
Marijke Graftdijk zorgde voor 
een genoeglijke, sfeervolle en 
welbestede zondagmiddag. 
Na afloop was er een bloeme-
tje voor alle deelnemers aan 
dit geslaagde project.

Bouwfonds gaat niet over één nacht ijs

Bouwfonds Project Develop-
ment (BDP) start komend na-
jaar met de bouw van de 63 
woningen in Neck-Zuid. De 
voorbereiding hiervoor zijn al 
in volle gang. Het zandbed voor 
de wegen is neergelegd zodat 
de grond kan inklinken om de 
nodige draagkracht te krijgen. 
Het bedrijf Bouwtaxaties uit 
Broek op Langedijk heeft op-
dracht gekregen om de omlig-
gende huizen te inspecteren 
op hun huidige bouwkundige 
staat. Hiervoor is een groot 
aantal foto’s gemaakt van de 
binnen- en de buitenkant van 

de panden. Vooral de muren 
rondom ramen en deuren en 
de aanhechting met de pla-
fonds en zijmuren werden 
daarbij nauwkeurig bekeken 
en gefotografeerd. De opzet 
hiervan is duidelijk. BPS wil 
niet voor verrassingen komen 
te staan als er straks voor 63 
huizen geheid gaat worden. 
Dat heien zorgt ongetwijfeld 
voor flink wat trillingen in de 
grond, waardoor eventueel 
schade zou kunnen ontstaan 
aan de omliggende huizen. 
Aan de hand van de foto’s kan 
dan eenvoudig worden vast-

gesteld welke schade nieuw is 
en dus waarschijnlijk veroor-
zaakt door het heien. 
Wel slim van BPD, maar er zijn 
meer slimme mensen, zoals 
bijvoorbeeld een van onze 
medebewoners. Hij heeft de 
nodige ervaring in de bouw 
en kent de buurt. Hij legt ons 
uit: “Verschillende woningen, 
de laagbouw, zijn gebouwd 
op staal. Zeg maar op een 
betonnen plaatfundering, 
zonder palen. De andere wo-
ningen staan op houten palen 
en enkele, met een aanbouw, 
staan deels op betonnen pa-
len die later zijn gezet. Met 
die lading zand en grond op 
de oude kleilaag loop je wel 
het risico dat de grond in be-
weging komt, met allerlei nare 
gevolgen zoals verzakking. Nu 
al voel ik boven het huis trillen 
onder de zware zandauto’s op 
dat land.” Hij heeft contact op-
genomen met Natasja Hooij-
er van BPD, die meteen toe-
zegde actie te ondernemen. 
Een week later al hadden wij 

allemaal een brief in de bus 
over de verdere maatregelen 
die genomen zullen worden. 
Opnieuw kwam de man van 
Bouwtaxaties aan de deur, 
deze keer zonder camera 
maar met een boormachine. 
Inmiddels zijn onze panden nu 
voorzien van een messing ijk-
punt in de gevels, aan de hand 
waarvan de hoogte van het 
pand kan worden vastgesteld. 
Nu en straks na het heien. En u 
weet het hè? Meten is weten.
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Stemburo 8 telde de stemmen

en tegenstemmers was uiterst klein, maar wel 
in het voordeel van de nee-stemmers. Het zal 
hoe dan ook weinig gevolgen hebben nu D66 
akkoord gaat met het intrekken van het refe-
rendum als democratisch stuurmiddel. De ‘tap-
wet’ of ‘sleepwet’ is al een jaar in werking en 
zal dat zeker ook blijven. Wat de nee-stemmers 
hopen te bereiken is dat de wet verder wordt 
aangescherpt waar het de eindcontrole door 
de commissie van toezicht betreft. Die commis-
sie bestaat uit twee onafhankelijke rechters en 
een deskundige uit de inlichtingendiensten. Zij 
moeten de minister adviseren over het verdere 
gebruik van afgeluisterd materiaal door andere 
inlichtingendiensten in het buitenland. Nu kan 
de minister het advies naast zich neerleggen en 
dat is waar de jongere garde (i.c. de studenten) 
een probleem mee heeft. 
De verkiezingen in Wormerland volgen de 
landelijke trend redelijk goed. Wijdewormer 
doet dat ook en zelfs in sterkere mate waar 
het GroenLinks betreft. Helaas is ons nog niets 

8 naast de cijfers van totaal 
Wormerland.
Woensdag is een prima dag 
om te stemmen. Voor veel 
ouders was het een mooie 
gelegenheid om dit klusje te 
combineren met het ophalen 
van de kinderen van school. 
Een mooie gelegenheid ook 
om de kids te laten zien hoe 
dat geheimzinnige gedoe in 
elkaar steekt. Jong geleerd…. 
(zie foto)

bekend over een mogelijke 
nieuwe coalitie in ons colle-
ge. Verschillende wethouders 
hebben zich al wel uigespro-
ken voor het doorgaan met 
dit college, althans wat de 
vertegenwoordiging van de 
achterliggende partijen be-
treft. Want zowel Elly Fens als 
good old Frans Saelman zullen 
op eigen verzoek, geen zitting 
meer hebben in een nieuw 
te vormen college. Hieronder 
de uitslagen van stemburo 

Vervolg van pagina 1

Accordando geeft 
gevarieerd 
zondagmiddagconcert
Zondag 15 april organiseert Accordeonvereni-
ging Accordando een gevarieerd accordeon-
concert in het dorpshuis. Het wordt een con-
cert samen met accordeonvereniging Musica, 
gedirigeerd door Anita Pronk, en Convertina’s 
accordeonorkesten, gedirigeerd door Elly 
Meekel. De beide orkesten van Accordando 
staan onder leiding van Marja Vrieling. De 
drie verenigingen krijgen elk veertig minuten 
om hun repertoire ten gehore te brengen. Dat 
belooft dus een middag te worden met afwis-
seling en een breed repertoire. Dit zondagmid-
dagconcert begint om 14.00 uur, maar het is 
vrije inloop. De entree is dan ook gratis. Alle 
informatie is ook te vinden op accordando.nl.

  2014 2018  zetels
VLW  113 (1661) 124 (1365) 3
VVD  316 (1488) 289 (1366) 3
GroenLinks  99 (1377) 171 (1642) 4
PvdA  61 (838) 54 (748) 2
CDA  170 (728)  135 (776) 2
D66   60 (390) 1
POV  79 (1038) 2
Opkomst  56%  57,3 %
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Eind februari kregen de bewoners van de Hal-
lerweg en de Tjadenweg een brief van de ge-
meente Wormerland over de renovatiewerk-
zaamheden in de gemeenteperken. Dit naar 
aanleiding van een inventarisatie uit 2016 
waaruit bleek dat het huidige groen te wen-
sen overliet. In het afgelopen najaar is reeds 
begonnen met een deel van de Tjadenweg en 
voor dit voorjaar staat de rest in de planning. 
Alles behalve de bomen gaat eruit en er komt 
nieuwe beplanting. Er zit ook een schema bij 
met plaatjes en de namen. Als je denkt “nu 
wordt het tijd voor een bril”, geen paniek: zon-
der vergrootglas zijn ze niet te lezen. Voor de 
geïnteresseerden staan de namen onderaan. 
We moeten toegeven, het zijn heel mooie pla-
tjes, maar ook wij hebben wel eens een plant 
gekocht naar aanleiding van een mooi plaatje 
en na een jaar kijk je nog eens naar de plant 
en dan weer naar het plaatje. Ja, bij ons doet 
ie het net iets minder. Niet de goede grond, 
verkeerde plek, te weinig zon en zo. Maar we 
gaan ervan uit dat de gemeente een bedrijf in 
de arm genomen heeft met kennis van zaken. 
Als we naar de bloeitijden kijken dan beginnen 
we al in het voorjaar met de narcis en in mei 

Tjadenweg en Hallerweg krijgen meer kleur

met de prunus, maar het me-
rendeel zit tussen juni en ok-
tober. Vaak zijn gemeenteper-
ken een beetje van hetzelfde, 
saai is wat erg negatief, maar 
veel planten wil je zelf niet in 
je tuin. Toch moeten we toe-
geven dat het er voor gemeen-
teperkjes heel mooi uitziet. 
Zeg niet direct dit jaar dat het 
niks is, het heeft ook minstens 
een jaar nodig om zich te ‘set-
telen‘. Maar het ziet er veelbe-
lovend uit. We krijgen van de 
gemeente nog de toelichting 
dat de kleuren in het schema 
corresponderen met de kleu-
ren van de planten, maar daar 
missen we een aantal kleuren. 
Op dit moment zien we wel 
dat de perken steeds leger 
worden, maar er komt weer 
wat moois voor terug.
Voor de geïnteresseerden: 
alle namen bij de plaatjes van 
links naar rechts. Op internet 

kunt u alle details vinden. Persicaria orange-
field, buddleja blue heaven, hydrangea pinky 
winky, aster ashvi, narcis topolino, nepeta grol, 
hemerocallis pink damask, geranium rozanne, 
persiaria lisan, prunus mount vernon, rosa stad 
rome, quercus coccinea splendens, narcissus 
jetfire, kniphofia alcazar, hemerocallis Chicago 
fire en pennisetum hameln.

René Provoost

Guustha Konijn draagt oudpapierstokje over aan 
Renate Hellingman
Het ophalen van oud papier gebeurt zes keer 
per jaar en wordt uitgevoerd door vrijwilli-
gers van de drie belanghebbende instanties: 
DZS, WWSV en de OBS Wijdewormer. De OBS 
draagt voor 50% bij in de werkzaamheden en 
deelt dus ook voor 50% mee in de opbrengst. 
Dit houdt in dat de OBS elke ophaaldag moet 
zorgen voor minstens vier ouders die het oud 
papier van de straat in de auto tillen. Geen 
werk voor luizenmoeders, maar er zijn genoeg 
vaders met spierballen waaruit geput kan wor-
den. En daar zorgt dan weer een van de moe-
ders voor die dat coördineert. Karin Schilder 
heeft dat een aantal jaren gedaan en daarna 
Vera Laan. Guustha nam het van haar over en 
zwaait nu zelf af. 

Van wie zijn deze 
schaatsbeschermers?

Op zondag 4 maart organiseerde onze ijsclub 
EMM kortebaanwedstrijden voor de jeugd en 
aansluitend priksleeën voor 16 jaar en ouder. 
Maar er waren ook nog schaatsers die zelf nog 
even een stukje wilden schaatsen. Het ging die 
dag al snel dooien en op een gegeven moment 
was er niemand meer op het ijs, maar bij de ka-
no-oversteekplaats bleef nog een stel schaats-
beschermers achter. Zie foto. De eigenaar kan 
een mailtje sturen naar de redactie van het 
WWJ.

René Provoost

De jaarlijkse opbrengst voor 
de OBS is bijna € 2.000,- en 
daar worden leuke dingen 
mee gedaan, zoals de extra 
uitjes naar Artis. Daardoor is 
er ook ruimte voor het aan-
schaffen van extra materialen. 
Een in het oog springend voor-
beeld is wel het fraaie klim-
toestel op het schoolplein. 
Het is dus meer dan de moeite 
waard om dit voort te zetten. 
Renate Hellingman is in elk 
geval vol goede moed gestart 
met deze dankbare taak.
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Restaurant Mario zet nieuw zondagsmenu op tafel

Lunch van 12.00 tot 15.30 uur
Diner van 17.30 tot 21.00 uur

Prijs € 35,00 p.p. exclusief drank

(met leuke introductiekorting 
voor onze lezers)
Restaurant Mario kennen we 
natuurlijk allemaal van de 
uitgebreide menu’s van vaak 
zeven gangen. Dat zijn bijna 
avondvullende menu’s waar-
bij je van de ene in de andere 
verbazing rolt. In de loop der 
jaren heb je, denk je dan, wel 
alle heerlijkheden van de Ita-
liaanse keuken gezien, maar 
elke keer blijkt dat toch weer 
net niet het geval. Er is altijd 
weer iets nieuws te ontdek-
ken. Zoals het menu ‘Mondi-
ale’ bijvoorbeeld tijdens het 
afgelopen jubileumjaar. Dank-
zij een kortingsbon die het 
restaurant toen beschikbaar 
stelde, konden alle lezers van 
het WWJ daar extra van ge-
nieten. Ook dit jaar hebben 
de restauranthouders Esther 
en Alessandro Uva weer een 
leuke actie.
Vanaf zondag 8 april start 
Restaurant Mario met een 
nieuw menu. Een heel spe-
ciaal menu dat alleen op de 
zondag wordt geserveerd, 
voor zowel de lunch als het 
diner. Echt een menu voor 

de zondag, niet te uitgebreid 
en toch van de bekende hoge 
kwaliteit die we van Mario ge-
wend zijn. Geen zeven gangen 
maar een ‘tutti a tavola’ menu 
van vier gangen. Een menu 
dat voornamelijk op schalen 
wordt geserveerd zoals bij de 
Italianen thuis. Het bestaat 
uit ‘antipasti’ (een uitgebreid 
voorgerecht), twee ‘primi’ 
(een pasta en een risotto) en 
tenslotte ‘dolce o formaggio’: 
keuze uit een zoet dessert of 
een kaasplankje. Voor € 35,- 
per persoon (excl. drank) kan 
men aan tafel en genieten van 
dit menu. Maar dat is nog niet 
alles. Exclusief voor de lezers 
van het WWJ biedt restaurant 
Mario dit menu ter introduc-
tie aan voor slechts € 25,- per 
persoon. Daar hoef je verder 
dus niets voor te doen. Alleen 
het WWJ lezen en even bel-
len voor een tafeltje. Reser-
veren bij voorkeur via info@
restaurantmario.nl. Deze actie 
geldt niet voor feestdagen. En 
wacht niet te lang: de aanbie-
ding geldt tot en met zondag 
29 juli 2018.

Vrijdag 27 april Koningsdag

KRUISBOOG
SCHIETEN

ROMMELMARKT

VLAGGETJES
STEKEN

KLEPEL HANGEN

12.00 UUR 

14.00 UUR 

KONINGS-
DAG

@ @

DORPSHUIS WIJDEWORMERLOCATIE

o

o
o

o

Koning Willem-Alexander wordt 51 en zal zijn 
feestje gaan vieren in Groningen. Maar wij blij-
ven gewoon in de Wijdewormer en vieren zijn 
verjaardag op onze manier. Het Oranje Comi-
té heeft voor deze gelegenheid weer van alles 
georganiseerd rondom en eventueel in ons 
dorpshuis. De traditionele rommelmarkt zal 
zich vanaf 12.00 uur vestigen op het Wijdewor-
merplein. Vanaf 14.00 uur starten de verschil-
lende spellen: 
- Kruisboog schieten. Het voordeel van een 
kruisboog is vooral dat je niet de hele tijd de 
boog gespannen hoeft te houden. 
- Vlaggetjes steken. Daarbij is het zaak de vlag-
getjes zo snel mogelijk één voor één naar de 
andere kant te brengen en het vlaggetje netjes 
in een emmertje te deponeren.

- Klepel hangen. Als je weet 
waar die hangt, schiet het al 
op. Maar daarna is het zaak er 
zo lang mogelijk aan te blijven 
hangen. Een kwestie dus van 
doorgaan.
Het Oranje Comité heeft voor 
de winnaars in alle catego-
rieën weer mooie prijsjes en 
bekers klaarstaan. Een mooie 
gelegenheid dus om de prij-
zenkast thuis weer even aan 
te vullen. 
Zie voor meer informatie 
ocwijdewormer.nl.
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OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK

IN EN VERKOOP VAN PERSONEN-, 
BEDRIJFS-, EN SCHADEVOERTUIGEN

Neckerstraat 179
1456 AA  Wijdewormer

tel: 0299 60 65 08
mobiel: 06 204 922 91

 * Voor al uw loonwerkzaamheden
 * Beschoeiingen
 * Tuin / Straatwerk
 * Kraan / Shovelwerk
 * Grond / Zandhandel
 * Hooi / Grasbalenhandel
 * Bomen snoeien, zagen en rooien

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

á la carte diner • lunch • brunches 
high tea • high wine • feesten en partijen
maaltijden bij uw thuis • koude schotels

�����������������������

��������������������������������������� ���������
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

Provence 20  1448 JD  Purmerend
telefoon 0299-473155 of 06-12201831

www.nicoboots.nl
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Stekkenmarkt Tuinclub Wijdewormer

Op zondag 6 mei a.s. wordt voor de 7e keer 
de stekkenmarkt georganiseerd door Tuinclub 
Wijdewormer.
De leden van Tuinclub Wijdewormer hebben 
elk jaar al vroeg voorjaarskriebels. In februa-
ri starten ze met het zaaien en oppotten van 
stekken. De leden doen er alles aan om de 
zaailingen en stekken op te kweken zodat ze 
groot genoeg zijn voor de verkoop. Het is altijd 
een race tegen de klok om ondanks het koude 
weer de planten gereed te maken voor de stek-
kenmarkt. Ieder jaar lukt het weer om er een 
gezellige, fleurige markt van te maken met een 
diversiteit van stekken en zaailingen. Dat is leuk 
voor de leden van de tuinclub, maar ook voor 

Bannetocht 5 mei 2018
Bevrijdingsdag in Wormerland betekent Bevrij-
dingsbannetocht. Het is alweer voor de 23ste 
keer dat deze prachtige fiets-/wandeltocht 
over ongeveer 26 kilometer wordt gehouden. 
De tocht gaat zoals elk jaar door alle kernen 
van Wormerland. Elk jaar is er een ander the-
ma. Dit jaar is het thema ‘Natuurlijk Wormer-
land‘. Voor de Wijdewormers is de start weer 
in het dorpshuis. De starttijd is vanaf 9.00 uur 
tot 14.00 uur, voor wandelaars tot 11.00 uur. 
De tocht is voor kinderen tot 12 jaar gratis en 
vanaf 13 jaar € 2,50 per persoon. De Banne-
tocht voert u langs de mooiste plekjes in onze 
gemeente Wormerland. Ook dit jaar is er weer 
een puzzeltocht waar de kinderen een mooie 
prijs mee kunnen winnen. In elke kern is er een 
activiteit. Onderweg krijgen de deelnemers 
een versnapering en na afloop een medaille. 
Het 5 Mei Comité doet er alles aan om dit een 
geslaagde dag te laten worden.

René Provoost

In memoriam Stef Kroon

Stef was geboren en getogen op een boerde-
rij aan de Dorpsstraat in Assendelft. Hij was de 
middelste uit een gezin van zeven kinderen. Bij 
Stef stond al vroeg vast dat hij boer zou wor-
den. Vanaf zijn veertiende jaar is hij thuis op 

de boerderij gebleven om zijn 
vader te helpen bij het boe-
renwerk. In 1978 trouwde Stef 
met Corrie Heien; ze kregen 
drie kinderen: Jeroen, Sandra 
en Nicole. In 1979 hebben 
ze samen het boerenbedrijf 
overgenomen. Uiteindelijk is 
in 1990 de moeilijke beslissing 
genomen om te stoppen met 
het bedrijf. Dit was voor Stef 
erg moeilijk, want hij is altijd 
een boer in hart en ziel geble-
ven. 
In 1998 is het gezin naar de 
Wijdewormer verhuisd. Hier is 
met hulp van familie en vrien-
den de boerderij aan de Noor-
derweg 95 volledig verbouwd. 

Dit was echt de trots van Stef. Stef was een zeer 
sociale man die makkelijk een praatje maakte 
met zowel bekenden als onbekenden, hij was 
een echt mensenmens. Een man met een groot 
hart die voor iedereen klaarstond. Om die re-
den was hij ook altijd actief lid binnen diverse 
verenigingen. Hij heeft hier een hoop werk ver-
zet en gezelligheid gebracht. Daarnaast was de 
kermis ook echt Stefs ding. Veel mensen zullen 
hier met Stef een biertje hebben gedronken 
en menigeen zal met hem hebben gedanst. De 
dansvloer was dan van Stef. Deze herinnerin-
gen moeten wij koesteren, want wij zullen hem 
moeten missen. Stef is op 25 december overle-
den. De uitvaart was op 3 januari 2018 onder 
grote belangstelling van familie, vrienden, ken-
nissen en buren.
Stef, we zullen je missen.
Corrie, Jeroen, Sandra en Nicole Kroon

mensen met minder groene vingers.
Op zondag 6 mei a.s. bent u van harte welkom 
tussen 11.00 en 14.00 uur op het erf van de 
familie Van Wanrooy aan de Noorderweg 90 
in Wijdewormer. Daar staan de stekken en an-
dere producten uitgestald. Het leuke van deze 
stekken is dat ze als het ware zijn geboren in de 
polder. Dan moeten ze wel goed gedijen! 

Irma van der Stouwe-Kosters 
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Sjaak en Rita vonden hun draai in Neck

Het is drie jaar geleden dat Sjaak Mol en Rita 
Tol hun intrek namen in hun nieuwe vrijstaan-
de woning aan De Kuilweg in Neck. Sjaak werd 
geboren en getogen in het pittoreske Onderdijk 
en is dus een echte Westfries. Rita is een Vo-
lendamse. Tijdens een vakantie, 17 jaar gele-
den, ontmoetten de twee elkaar en sindsdien 
zijn ze een gelukkig stel. Ze hebben 13 jaar in 
Volendam gewoond maar waren eigenlijk op 
zoek naar een vrijstaand huis met een grote-
re tuin. En deze zoektocht eindigde dus drie 
jaar geleden in Neck. Sjaak schreef ons daar 
het volgende over: “We zijn heel blij dat we 
deze keuze hebben gemaakt: een leuk, gezel-
lig dorp (feestweek!) en je woont heel centraal 
ten opzichte van Purmerend, Zaandam en Am-
sterdam. En Onderdijk en Volendam zijn ook 

dichtbij”. Ze gaan graag op vakantie, zowel in 
binnen- als buitenland, en houden van wan-
delen, het liefst in de natuur. En dat doen ze 
gelukkig niet alleen tijdens de vakantie maar 
ook hier in hun eigen omgeving. Sjaak: “Het is 
altijd weer een prachtgezicht om al die vogels 
te zien. We wonen gewoon in een hele mooie 
omgeving. Vandaar dat we ook een paar foto’s 
uit de polder (tegenwoordig onze achtertuin) 
hebben ingestuurd”. En daar zijn we altijd heel 
blij mee. Mooie plaatjes maken van dieren in 
het wild is niet eenvoudig. Het vereist vooral 
geduld en interesse in het object. Behalve een 
niet onverdienstelijk fotograaf is Sjaak tegen-
woordig ook actief als keeper bij DZS. “Dat is 

beregezellig en het gaat af en 
toe ook nog redelijk goed. We 
staan nu zelfs tweede, maar 
dat zal wel komen omdat we 
een hele goede verdediging 
hebben. Rita houdt van tuinie-
ren en is graag met bloemen 
bezig. Dat is duidelijk te mer-
ken, altijd een gezellig bloem-
stuk in huis”, besluit Sjaak zijn 
verhaal.
Hij heeft ons beloofd zijn ca-
mera niet te vergeten tijdens 
hun wandelingen door de om-
geving. En wellicht is de open 
tuinendag ook wel iets voor 
Sjaak en Rita. Volgens opga-
ve van Sjaak zijn de vogels op 
de foto’s als volgt: 1 Sperwer 
met prooi (spreeuw), 2 Kluut, 
3 Kievit, 4 Tureluur en Grutto 
en 5 Kramsvogel. 

Vogels door het keukenraam

Wonen in de polder is toch wel een voorrecht, 
ook wanneer je van vogels kijken houdt. De vo-
gels op deze foto zaten de afgelopen tijd bij ons 
om het huis. 
Links de zilverreiger, die wel steeds makker lijkt 

te worden. Vlogen ze voor-
heen al weg als ze je van hon-
derden meters ver aan zagen 
komen, dit exemplaar liep in 
de sloot naast onze moestuin 

en trok zich er niets van aan dat ik hem vanuit 
de keuken op de foto zette.
Bovenin het midden een havik bij ons op de 
dwarsweg, die zijn prooi zat te verschalken. 
Deze prooi, een waterhoentje, zie je niet door 
het gras.
Rechtsboven een ijsvogeltje. Deze zat op een 
paal aan de overkant van de sloot en bleef daar 
zeker een minuut zitten. Dat is lang voor deze 
watervlugge vogeltjes.
Rechtsonder een blauwe reiger die een flinke 
karper te pakken had. Het kostte hem ongeveer 
een kwartier om de vis weg te werken. Wij kre-
gen het er benauwd van.
Als laatste, midden onder, een valkje dat schuil-
de voor de wind tijdens de storm afgelopen na-
jaar. Ons vogelhuisje hangt achter tegen de ga-
rage uit de wind, die toen uit het noordwesten 
kwam. Onze kippen liepen buiten en bleven op 
een veilige afstand van het valkje, dat minstens 
de helft kleiner is dan de kippen. Leg dat maar 
eens aan een kip uit!

Mark van de Weijer
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Jeugdrubriek
jeugdredactie Lucas van de Weijer

DZS darttoernooi
Zaterdag 17 maart was er 
weer het jaarlijkse koppeldart-
toernooi in de kantine van 
voetbalvereniging De Zilveren 
Schapen op Neck. Ik heb deze 
keer, en voor het eerst, ook 
meegedaan met een vriend 
van me. Ondanks dat wij door 
de poolfase kwamen, ondanks 
dat we moesten ‘bullen’ (voor 
de bull’s eye gooien) om te 
bepalen wie er doorkwam in 
onze pool. Dit moest omdat 
3 koppels dezelfde score had-
den en er maar 2 gegaran-
deerd door konden. Nadat we 
door de poolfase heen waren, 
werden we meteen in de 8ste 
finale uitgeschakeld. Maar 
zoals ze zeggen, elk nadeel 
heeft z’n voordeel, ik had door 

Eén van de acht

Op woensdag 28 februari 
werd het programma ‘Een 
van de acht’ weer eens uit-
gezonden. Dit werd gedaan 
ter nagedachtenis aan Mies 
Bouwman, die deze spelshow 
presenteerde. De uitzending 
die werd uitgezonden was de 
25ste. Dit is allemaal wel mooi 
en leuk om weer eens te zien, 
maar wat is de relatie met de 
polder vraag je je misschien af. 
Nou, dat zal ik je vertellen.
Een van de deelnemerspa-
ren kwam uit de polder. Deze 
deelnemers waren Louis en 
Els de Jong. Uiteindelijk heeft 
Els de quiz gewonnen. Een van 
die prijzen was de pony Aggie, 
vernoemd naar het program-
ma. Het leuke daarvan is dat 
mijn moeder (Ellen) op die 
pony mocht rijden toen ze 14 
jaar was. “Aggie was een New 
Forest pony, met een echt 
stamboek”, aldus Ellen. Voor 

de gelegenheid heb ik aan 
Wen de Jong junior gevraagd 
wat hij ervan vond. Wen is het 
kleinkind van Louis de Jong.
“Het was heel leuk om de 
jonge gezichten van mijn opa 
(Louis), tante (Els) en mijn 
vader (Wen senior) op tv te 
zien”, aldus Wen. “Mijn moe-
der (Roos de Jong) vond het 
ook heel leuk. Zij zat zelf ook 
in de zaal die dag”. Wel viel het 
Wen op dat het toen redelijk 
rommelig verliep. Dit kwam 
waarschijnlijk doordat er niks 
uitgeknipt werd. Dus als er 
een nieuw spel wordt klaar-
gezet, dan zie je dat meteen. 
Wel vond hij het leuk om weer 
eens een programma uit de ja-
ren ’70 te zien. “Wat toen vrij 
modern was, is tegenwoordig 
al redelijk achterhaald”.
Een van zijn persoonlijke 
hoogtepunten van het pro-
gramma was het toneelstukje 

tussen de twee overgebleven 
vaders. Louis de Jong kon wel 
redelijk goed toneel spelen 
en dus kwam hij er erg goed 
vanaf. Wen vond het ook heel 
toevallig dat het precies deze 
uitzending was die opnieuw 
werd uitgezonden.
Als iemand dit heeft gelezen 
en denkt “Dat wil ik ook wel 

zien”: de uitzending staat op 
NPO Gemist en kan dus, op dit 
moment, nog teruggekeken 
worden. 

gen te organiseren. Ze vindt het voornamelijk 
leuk om met het idee te komen en dan delen 
door anderen af te laten maken. “Het geeft mij 
de ruimte om ook mee te doen als ik delen uit 
handen geef”. Dat geldt ook voor het darttoer-
nooi, waar ze ook aan mee heeft gedaan. Toen 
ik als laatste vroeg waarom ze het gekke aantal 
van 38 koppels voor de pool-fase had gekozen 
(je komt niet lekker uit op een veelvoud van 4) 
zei ze dat dat kwam omdat er te veel aanmel-
dingen waren voor 32 en dat ze dus wat anders 
moesten verzinnen.
De sfeer was gezellig en iedereen had het gezel-
lig. Er is uiteindelijk 2 keer 180 gegooid, maar 
niet tijdens de wedstrijden. De organisatie was 
goed geregeld en alles verliep vloeiend. Ik weet 
zeker dat als ik kan, ik volgend jaar weer mee 
ga doen.

de uitschakeling wel tijd om 
Romy Kok wat vragen te stel-
len over de organisatie.
“Het wordt voor ongeveer de 
20ste keer georganiseerd nu”, 
aldus Romy. “Ik weet het al-
leen niet zeker”. Toen ik vroeg 
hoe ze op het idee waren ge-
komen om een darttoernooi 
te organiseren was het ant-
woord een heel stuk zekerder. 
“De mannen (Ewout Popma 
en Marco Kramer) darten al 
wel eens vaker en het leek 
hen wel leuk om een toernooi 
te organiseren. Aangezien we 
hier bij DZS de ruimte heb-
ben, is besloten om het hier te 
doen”. En van het een kwam 
het ander, en nu is er alweer 
voor de zoveelste keer een 
toernooi.
Romy vindt het leuk om din-
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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 jour-
naalpost
Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal 
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456 
bestaan nog de volgende mogelijkheden. 

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

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

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

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

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

Vergadering CC van 12 maart
Het was de tweede vergade-
ring van deze Contact Com-
missie en ook bedoeld als af-
scheid. De belangstelling voor 
deze bijzondere vergadering 
was dan ook groter dan an-
ders.
Veruit de belangrijkste 
agendapunten waren:
1. De gewijzigde regels ten 
aanzien van de contactcom-
missies zelf
Op 6 maart heeft de gemeen-
teraad de wijzigingen goedge-
keurd en deze zijn inmiddels 
ook van kracht geworden. 
Door deze wijzigingen is een 
groot deel van de regels ge-
schrapt en zijn de overige hier 
en daar aangepast. Hiermee is 
een flinke versoepeling voor 
de CC’s bereikt met name wat 
de aanstelling van commis-
sieleden betreft. Zo is het nu 
bijvoorbeeld mogelijk een lid 
voor een kortere periode aan 
te stellen dan voorheen. Ook 
is tussentijds benoemen van 
tijdelijke leden mogelijk. Het 
minimum aantal leden wordt 
nu drie en alleen bij meer dan 
vijf kandidaten is er een door 
de commissie zelf te bepalen 
vorm van verkiezing nodig. 
Verder is er een duidelijke ver-
schuiving van initiatief naar 
de commissie. In de praktijk 
was het eigenlijk al zo dat de 
commissie de informatie niet 
aangedragen kreeg en zelf ac-
tie moest nemen om advies te 
kunnen geven. Nu is dat dus 
ook ondersteund door de re-
gels. Meer vrijheid dus voor 
initiatief vanuit de commissie, 
maar het onderstreept tege-
lijkertijd de noodzaak daar-
toe. Zelf achter de informatie 
aangaan en niet afwachten. 
Overigens was de vergadering 
het erover eens dat de web-
site wormerland.nl gebrekkig 
werkt. Sommigen beweerden 
dat ze nog nooit iets hebben 
kunnen vinden, maar dat geldt 
niet voor iemand die daar iets 
meer aandacht aan besteedt. 
Met het goed formuleren 
van zoekargumenten lukt het 
meestal wel, en dat is een 

aandachtspuntje als je wilt dat 
(ook nieuwe) commissieleden 
daar hun informatie uit halen. 
Voor wie de regels wil nazien, 
kijk dan even op wormerland.
nl.
2. Drie nieuwe leden meld-
den zich aan. Het betekende 
de doorstart voor de Contact 
Commissie Wijdewormer en 
daar was iedereen heel blij 
mee. Het was al enige maan-
den duidelijk dat de zittende 
commissieleden geen van 
allen zouden aanblijven. Het 
zijn stuk voor stuk leden die al 
een aantal termijnen in deze 
commissie werkzaam zijn ge-
weest, waarvan sommigen 
zelfs al vanaf het begin en dat 
is dus 27 jaar. De eerste kan-
didaat die zich meldde was 
Evert Stam (Noorderweg). Het 
minimale aantal leden (ook 
volgens de nieuwe regels) is 
drie en dat betekende dat 
er nog wat gelobbyd moest 
worden om de twee resteren-
de vacatures te vervullen. De 
familie Engels, Neckerstraat, 

wist uiteindelijk twee mede-
bewoners binnen de buurt-
vereniging Oud Neck te inte-
resseren voor deze taak, en 
daarmee kon de CC Wijdewor-
mer voortbestaan. Dankzij de 
gewijzigde regels konden de 
nieuwe kandidaten ook staan-
de de vergadering worden 
geïnstalleerd en dat was een 
applausje waard. Gezien deze 
positieve ontwikkeling zegden 
Gerda en Ilonka toe de groep 
nieuwe commissieleden op 
weg te willen helpen door nog 
een jaar door te gaan als com-
missielid. En ook dat bleek een 
applausje waard.



30

Uitslagen damesklaverjassen
Dinsdag 13 maart was de laat-
ste mogelijkheid om de to-
taalscore van dit seizoen een 
beter aanzien te geven. Bij 
een deel van de dames is dat 
ook goed gelukt en bij ande-
ren iets minder, maar één ding 
is zeker: dinsdag 10 april is de 
laatste damesklaverjasavond 
van dit seizoen en dan worden 
de eindcijfers bekend gemaakt 
en de prijzen uitgedeeld. Aan 
deze laatste avond deden 26 
dames mee. Met maar liefst 5 
marsen legde Joop van Diepen 
beslag op de marsenprijs. Yan-
nig Konijn kwam niet verder 
dan 3673 punten en mocht de 

poedelprijs mee naar huis ne-
men. Dus dinsdag 10 april: af-
sluiting van het damesklaver-
jasseizoen en prijsuitreiking. 
Vanaf 20.00 uur in het dorps-
huis. De beste 10 deelnemers 
van 13 maart waren:
1.  Lida Ranzijn 5441
2. Joop van Diepen 5109
3. Yvonne Konijn 5063
4. Gerda Laan 4983
5. Irma van Wanrooy 4944
6. Mevr. Van Diepen 4901
7. Tiny Vet 4773
8. Thea Lambalk 4759
9. Greet Konijn 4681
10. Aaf Maartensz 4664

Uitslagen klaverjassen WWSV van 9 
maart
Maart is kennelijk de maand 
van de marsen. Je zou ook 
kunnen zeggen dat het iets 
met de naam te maken heeft. 
Hoe het ook zij, net als Joop 
van Diepen bij het dames-
klaverjassen had ook Adrie 
van Diepen 5 marsen achter 
zijn naam staan. Het was ook 
hier voldoende om er met de 
marsenprijs vandoor te gaan. 
Met 3848 punten verdiende 
Daan Molevelt de poedel-
prijs. Maart is in elk geval ook 
de maand waarin 2 klaver-
jasavonden zijn gepland bij 
WWSV. Of de uitslagen van 
30 maart ook in in dit num-
mer kunnen worden vermeld, 

hangt een beetje af van de 
snelheid waarmee we de uit-
slagen binnenkrijgen. Maar als 
het niet lukt vindt u ze in het 
volgende nummer. Daarna zijn 
nog twee avonden gepland: 
op 20 april en de laatste op 18 
mei. De tien beste spelers van 
9 maart waren:
1.  Mw. A. Vredenburg 5130
2.  Adrie van Diepen 5099
3.  Mw. A. Marees 5057 
4.  Peter Vredenburg 5038 
5.  Piet Konijn 4800 
6.  Siem Denneman 4749
7.  Martin Bank 4746 
8.  Ben Rijmers 4711 
9.  Ed Bakker 4670 
10. Mw. J. Konijn 4575

Extra modeshow met The Red Hat Society

Op 13 maart gaf Ria Gans 
weer een modeshow. Ditmaal 
in zorgcentrum Mennistenerf 
in Zaandam. In het meinum-
mer van vorig jaar hadden 
we een artikel over de mode-

show in de Tien Gemeenten 
in Purmerend. De show werd 
verzorgd door een compleet 
gezelschap. Behalve een flinke 
delegatie van de Rode Hoed-
jesvereniging van Ria Gans 

had zij ook versterking van 
een aantal kinderen en klein-
kinderen. En om de show van 
bruidskleding compleet te 
maken namen Piet Gans en 
Klaas Soederhuizen de rol van 
bruidegom op zich, wat hen 
verrassend goed af ging. 
De zaal was goed gevuld met 
bewoners die er zichtbaar van 
genoten. Na de aankondiging 
vertelde Ria in het kort over 
het ontstaan van de Rode 
Hoedjes en gaf een toelichting 
op haar verzameling kleding. 
Voor de pauze werd er kle-
ding uit diverse landen, maar 
ook verschillende streken in 
Nederland geshowd. Daarna 
bijzonder ondergoed, ook uit 
diverse landen en streken uit 
Nederland. Na de pauze kwa-
men er weer verschillende 

prachtige trouwjurken langs, 
vaak compleet met bruid, 
bruidegom en bruidsmeisjes 
die de sleep vasthielden. Na 
een kleine twee uur was het 
afgelopen. We hadden zelf ook 
genoten en meer dan 90 fo-
to’s gemaakt. U zult begrijpen 
dat het dan niet meevalt om 
daar een keuze uit te maken. 
Deze show vraagt natuurlijk 
om een complete groepsfoto. 
Op deze foto ziet u uit de Wij-
dewormer, behalve the lady 
in red Ria Gans: Marleen en 
Klaas Soederhuizen, Ina Poel, 
Johanna Mol, Meta Douw, 
Aad de Jong, Yvonne Konijn, 
Piet Gans, Robin Abels, Sylvia 
Zandvliet, Demi Marsman en 
Kris van der Molen, en uit Pur-
merend Annie Vermolen.

René Provoost
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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 07-4 Generation Fly By 21.00 Grote zaal

Zaal open vanaf 20.30 uur
Vr 13-4 Teamklaverjassen 20.00 Foyer
Za 14-4 Tochie Wormerland 14.00 Foyer

Live muziek met bands
Bottleneck, Scare Crows
en Rythm & Troop

Zo 15-4 Concert Accordando   13 .30 Foyer
Gratis toegang

Wo 18-4 Wormerland Duurzaam 20.00 Foyer
Za 21-4 Besloten feest 20.00 Foyer
Vr 27-4 Koningsdag (OC) 14.00 Foyer
Zo 29-4 Besloten feest 15.00 Foyer
Do 01-5 Prijsuitreiking Tochie 19.00 Foyer

Wormerland
Vr 4-5 Dodenherdenking 19.30 Foyer

Foyer

Za 5-5 Bannetocht 09.00 Foyer

Nieuwe inrichting vitrine dorpshuis
Op 25 november 2017 werd de vitrine in het 
dorpshuis ingericht door Simone Prins-Olij 
met haar ‘kunst van drijfhout ‘. Maar aan alles 
komt een eind en voor de expositie was dat 
op 8 maart. Er zijn heel leuke reacties op ge-
komen. Maar wie het gemist heeft of meer wil 
zien kan nog steeds haar atelier bewonderen 
op de Kanaaldijk 11. Nu liggen er opstellen en 
tekeningen in de vitrine uit 1981. In december 
1981 kwam Jaap Kamphuis voor de OBS een 
lezing geven over Foster Parents. Over wat hij 
allemaal vertelde maakten de kinderen een op-
stel of een tekening of allebei. Dat is een lijst 
met 21 namen van klas 4 en 5, maar ook na-
men van andere klassen (we hadden toen nog 
6 klassen, geen groepen). De opstellen en teke-
ningen kwamen in bezit van Cees van Dalsem, 
die ze later aan Piet Gans gaf. Al die tijd lagen 
ze in het archief van Piet, maar nu kunnen we 
ze allemaal zien en lezen. Het zou een saai stuk 

worden om de hele lijst met 
namen te vermelden, maar 
voor iedereen die in 1981 op 
de OBS zat of kinderen op de 
school had en voor iedereen 
die nieuwsgierig is geworden: 
kom gewoon kijken. Bij het 
uitzoeken was Piet al een op-
stel van een broer van onze 
kunstenares Simone tegen-
gekomen en tijdens het inrui-
men kwam Arie Bierhaalder 
binnen, terwijl Piet net een 
opstel van een zoon van Arie 
in zijn handen had. De eerste 
leuke reacties zijn dus al bin-
nen.

René Provoost
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D HE EER

Elektrotechniek

Uw contact voor data en elektra

Wijdewormer

fax 0299 463343

tel. 0299 461980 / 06 53883296

info@deheer-elektrotechniek.nl

Chinees  Indisch  Specialiteiten  Restaurant

THE BLUE LOTUS 

Familiefeesten - zakendiner

bedrijfsfeest - catering

Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster

en Neck ook bij u thuis of op het werk.

Nu ook catering.

Nieuwstraat 71  Purmerend

Tel. 0299 - 434999

Tel./fax 0299 - 422715

Oosteinde 19

1647AA Berkhout

Ruud John

Bouw- en aannemingsbedrijf

0229 551120

0229 551005

06 23669845

Tel.

Fax:

Mob:

Machineverhuur

Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3A

1461 DW  Zuidoostbeemster

www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950

fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Wouters bv

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

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

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

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

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

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

����������������
����������������

������������
�����������

poel makelaardij


