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OBS Wijdewormer nam afscheid van vier ‘juffen’

Het einde van dit schooljaar betekende ook 
voor vier leerkrachten het einde van hun loop-
baan bij onze OBS. De redenen waren ver-
schillend, maar de afstand woon-werkverkeer 
speelde daar een belangrijke rol. 
Ook dit afscheid werd op een ludieke manier 
uitgevoerd. Voor deze gelegenheid werd een 
uiterst grappige, maar ook onnavolgbare, goo-
chelaar uitgenodigd. Nick de Jong bleek een 
fenomeen in het misleiden. Iedereen, ook de 
juffen, werden voortdurend op het verkeerde 
been gezet. Verbluffend was de manier waarop 
hij zijn trucjes aan de kinderen uitlegde, maar 
daarbij ook weer allerlei trucs uithaalde zodat 

het uiteindelijk toch weer heel 
anders uitpakte. Een leuke 
vlotte show, waar de kinderen, 
maar andere aanwezigen, van 
hebben genoten. 
Op de foto, naast Nick de Jong 
van links naar rechts: Ans van 
der Veen, Engeline van Rijn, 
Mirjam Lageman en Karin van 
Lieshout.
Ans had er inmiddels 36 jaar 
onderwijs opzitten waarvan 8 
jaar kleuteronderwijs.

Laatste SRV-man in Neck, 
Kees Groenland, gestopt

Donderdag 2 augustus was het de laatste keer 
dat SRV-man Kees Groenland Neck aandeed op 
zijn route. Kees was eigenlijk een van de weini-
ge SRV’ers die een opvolger had, zijn schoon-
zoon Joost, maar na drie jaar bleek het toch 
niet haalbaar te zijn. Er was een nieuwe winkel-
wagen nodig. Bovendien zou Joost dan ook nog 
naar een ander pand moeten omzien vanwege 
de opslag. Kortom, Joost besloot zijn baan in 
het onderwijs weer op te pakken en Kees bleef 
geen andere keus dan stoppen. 
Hij begon in 1975 maar het stukje Neck kwam 
pas veel later, toen onze eigen SRV-man Piet Tol 
al was gestopt. Er zijn inmiddels ook veel meer 
mogelijkheden gekomen om de boodschapjes 
in huis te krijgen. Online diensten van de su-
permarkt, maar ook allerlei voorzieningen voor 
ouderen voorzien hierin. Voor de bewoners 
van de Neckerstraat, Neck en Zwarteweg is het 
echter toch wel even wennen.

Corridorstudie A7: niet veel nieuws
Op maandagavond 2 juli in het dorpshuis orga-
niseerde Rijkswaterstaat een informatieavond 
over de corridorstudie. Deze avond was er veel 
belangstelling, maar heel veel nieuwe feiten 
waren er niet.
In eerdere berichten heeft het WWJ meermaals 
geschreven over de corridorstudie, en dan met 
name de herinrichting van de A7 in onze direc-
te omgeving. 
De corridorstudie is een studie die gaat over 
het gehele traject van Amsterdam tot aan 
Hoorn. In de eerste instantie was er sprake van 

het rechttrekken van de A7 
ter hoogte van Purmerend, 
hetgeen een forse impact zou 
geven op onze polder. Later 
werd al bekend dat de uitvoe-
ring hiervan zeer kostbaar is, 
en dat het volgens Rijkswater-
staat niet de beste oplossing is 
om de doorstroming te verbe-
teren. 
Ook tijdens de informatie-

Vervolg op pagina 21 
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Vaste rubrieken

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

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

Milieustraten

Volgende WWJ
zaterdag 6 oktober
Kopij uiterlijk op:
woensdag 26 september
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 18 september
Plastic: 
dinsdag 4 september
Groen: 
dinsdag 11 en 25 september
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
29 september
24 november 

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

Grof vuil
Grof vuil kan worden afge-
geven bij een van de beide  
milieustraten, hetzij Purme-
rend, hetzij Molletjesveer 
in Westknollendam. Het 
kan ook worden opgehaald. 

Daarvoor moet een afspraak 
worden gemaakt met HVC. 
Dat kan telefonisch: 0800 
0700 of via de website: www.
hvcgroep.nl. Op deze websi-
te kan ook de afvalkalender 
worden geraadpleegd.

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

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 10 september
maandag 15 oktober
Jaarvergadering op woens-
dag 21 november

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

 06 1544 9772
De AED’ers:

Ans & Arie Bierhaalder
0299 421653 

Cees den Hartog
06 1535 4096

Ger van der Hoek
06 2237 4246

Guustha Konijn
06 106 4 4634

Daphne Kroezen
06 4061 2799

Edwin Kroezen
06 1544 9772
Jodhi Kroezen
06 2399 2706

Dirk Kwantes & Wanda Visser
06 22803337
Gerda Laan

0299 471067
Alie Smit

06 2360 2386
Klaas Soederhuizen

06 3374 5539

Overzicht AED’s

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

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

Hier hangt een AED:

Overzicht Buurtpreventie WhatsApp groepen

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

Omvang: 51
Beheerder Elly Visser
Contact: 06-2330 6432
Naam: Klaverblad
Gebied: Nieuwbouw dorps-
kern plus Noorderweg bin-
nen Neck
Omvang:
Beheerder:
Contact:
Naam: Natneckers
Gebied: Wildschutweg, P. 
Slootenweg, Raadhuisstraat 
en Leeghwaterstraat
Omvang:
Beheerder:
Contact:



3

Het Wijde Wormer Journaal 
is een uitgave van Stichting 
Wijde Wormer Journaal.

Volg ons op 
Facebook:
Wijde Wormer 
Journaal

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

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

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

Voorzitter: 
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

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

Druk en realisatie: 
Le Detail Uitgevers, 
Zaandam
Auteursrechten voorbehouden

Narda Vermeulen, sociaal bewogen voorzitter 
ASD Wormerland

Sinds april 2018 is Narda Ver-
meulen voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein Wor-
merland (ASD). Sinds een aan-
tal jaren zijn de gemeenten 
zelf verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de participatie-
wet, de Jeugdwet en de WMO. 
Dit werd voorheen door de 
centrale overheid gedaan. 
De ASD is opgericht om te fun-
geren als kritische en onafhan-
kelijke buitenstaander die over 
de schouder meekijkt naar de 
uitvoering van taken van Wor-
merland op het gebied van het 
Sociaal Domein. Als voorzitter 
zorgt Narda ervoor dat deze 

input op een goede manier 
bij de gemeente terecht komt. 
Hiervoor schrijft ze onder an-
dere adviezen voor B&W en 
gemeenteraad en houdt ze 
de procedures goed in de ga-
ten. “Wij adviseren bijvoor-
beeld de gemeente om extra 
WMO-consulenten aan te 
stellen omdat de wachttijden 
erg hoog zijn, of adviseren om 
maatwerk aan te bieden wan-
neer een wet niet passend is 
bij de hulpvraag van personen 
uit een bepaalde doelgroep”, 
verduidelijkt Narda. “Ik zie het 

als de taak van de ASD om de 
ogen en oren van burgers te 
zijn en om goed te luisteren 
naar wat er speelt binnen de 
gemeente. Dat betekent dus 
dat wij veel contact hebben 
met inwoners en organisaties 
die opkomen voor de burgers, 
zoals bijvoorbeeld buurtcen-
tra, scholen en kerken.” 
De ASD heeft een Facebook-
pagina geïntroduceerd waar-
mee zij belangrijke zaken bin-
nen het Sociaal Domein kan 
delen met inwoners van Wor-
merland. 

Gemeentegids Wormerland 2019 in de maak
De gemeente Wormerland 
en uitgeverij Akse Media in 
Den Helder zijn gestart met 
de voorbereidingen van de 
nieuwe gemeentegids. Het is 
een handige leidraad bij het 
zoeken naar informatie over 
uw gemeente. Zowel in de 
papieren versie als in onze 
digitale gemeentegids vindt u 
informatie over de meest uit-
eenlopende organisaties, ver-
enigingen en bedrijven.
De digitale versie van de ge-
meentegids is te vinden op: 
http://wormerland.smart-

map.nl
Daarnaast kunt u gebruik-
maken van de Gemeentegids 
App. Deze kunt u gratis down-
loaden door onderstaande 
QR-code te scannen met uw 
smartphone of tablet.
 De gemeentegids wordt ieder 
jaar huis-aan-huis verspreid. 
Vanaf 6 augustus 2018 (week 
32) worden instellingen en 
verenigingen met een redac-
tionele vermelding benaderd 
om de juistheid van de ge-
gevens te controleren. Ie-
dereen die een redactionele 
vermelding heeft in de gids 
van vorig jaar ontvangt een 
e-mail  van de uitgever: Akse 
Media met en persoonlijke 
inlogcode waarmee de gege-
vens op elk gewenst moment 
gewijzigd kunnen worden. Als 
geen e-mailadres bekend is, 
neemt Akze Media telefonisch 
contact op. Ook kunnen ver-
enigingen en organisaties zelf 

wijzigingen doorgeven via re-
dactie@aksemedia.nl (onder 
vermelding van gemeentegids 
Wormerland) of bel (0223) 
673 010. Ook nieuwe vermel-
dingen kunnen op deze ma-
nier worden doorgegeven.
Ook adverteerders kunnen 
zich aanmelden via 0223 273 
021
Waarschuwing: Er is maar 
één uitgever van de gemeen-
tegids Wormerland en dat is 
Akse Media. Wees er alert op 
dat malafide bedrijven zich 
kunnen voordoen als uitge-
vers van gemeentegidsen en 
rekeningen sturen voor niet 
bewezen diensten. U kunt dit 
soort zaken ook doorgeven 
aan Akse Media. Zij kunnen 
dan adequate maatregelen 
nemen. Medewerkers van 
Akze Media hebben altijd een 
aanbevelingsbrief van Wor-
merland bij zich. Hier kunt u 
te allen tijde naar vragen.

Contact commissie vergadert 10 
september
Maandag 10 september is 
de eerste vergadering van de 
contact commissie  na het 
zomerreces. De vergadering 
begint om 20:30 uur in het 
dorpshuis. De notulen van 

de vorige vergadering en 
de agenda voor deze zijn te 
vinden op wormerland.nl met 
zoekargument ‘contactcom-
missie wijdewormer’
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Buizerdhorst vernield bij illegale kap bomenrij

Buizerds zijn, net als veel andere roofvogels, 
beschermd. Binnen de Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek is daarvoor een aparte Werk-
groep ‘Roofvogels en uilen’ die deze dieren en 
hun nesten nauwlettend in de gaten houdt. De 
mensen van deze werkgroep rijden regelmatig 
een rondje door de polder om de nesten en de 
inhoud te contoleren en zodra dat kan, de kui-
kens te ringen. Vooral dit laatste is een uiterst 
dankbare taak omdat daarmee het resultaat 
kan worden vastgelegd en daarna ook de jonge 
dieren te volgen zijn binnen het verspreidings-
gebied. 
Voor een lid van deze werkgroep is er geen 
grotere nachtmerrie denkbaar dan dat hij een 
nest, waarin hij die dag hoopt de eerste kui-
kens aan te treffen, vernield terugvindt tussen 
de kleingezaagde resten van de bomenrij. Het 
overkwam Ron Gans op die trieste donderdag 
van 24 mei. 
De eigenaar van deze bomen had weliswaar 
keurig een vergunning aangevraagd, maar ver-
zuimd de wettelijke bezwaartermijn van zes 
weken af te wachten. Het is juist die termijn 
die belanghebbenden in staat moet stellen be-
zwaar te maken tegen de door de gemeente 

uitgegeven vergunning. 
Tegen de eigenaar is pro-
ces-verbaal opgemaakt, on-
der andere wegens het niet in 
acht nemen van de wettelijke 
bezwaartermijn. Wat daar 
verder ook aan consequenties 
aan vastzitten: de buizerds zijn 
verjaagd en het nest en de kui-
kens zijn vernietigd. Die scha-

Wormerland heeft eigen sociale kaart
De Sociale Kaart Wormerland is een website 
voor inwoners én voor professionals. De Soci-
ale Kaart geeft informatie over organisaties die 
voor inwoners van de gemeente Wormerland 
actief zijn in het sociaal domein, op het gebied 
van wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, 
jeugd en gezin. De Sociale Kaart vindt u op ht-
tps://wormerland.socialekaartnederland.nl/.

Oplossing dicht bij huis en 
praktische informatie

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Het liefst 
in uw eigen buurt? Voelt u zich wel eens een-
zaam of wilt u uw sociale netwerk vergroten? 
Bent u op zoek naar begeleiding of zorg? Wilt 
u gevonden worden in het vinden van werk? In 
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Van Einaudi tot Avicii - Zomeravondconcert 
leerlingen Carla Braan

Zoals elk jaar sluiten de leerlingen van pianodo-
cente Carla Braan (Hallerweg) met een optre-
den hun pianoseizoen af. Dat gebeurde dit keer 
op de prachtige vleugel van de Keyserin in Mid-
denbeemster. Met stukken van Satie, Chopin, 
Mozart maar ook recenter werk van Einaudi, 
Avicii, Camila Cabello en het thema uit Flikken 
Maastricht. Gespeeld werd solo of vier-handig 
en ook samen met zang, viool of klarinet. Jong 
en senior, moeder en dochter, vriendinnen en 

klasgenoten samen, voor een 
zaal die tot de laatste stoel be-
zet was.
Met uit Wijdewormer een 
prachtige performance door 
Anna Blank (Hallerweg) van 
Einaudi en een vlekkeloze uit-
voering van Moszkowski door 
Annika Duijn (ook Hallerweg).
Het afgelopen seizoen ston-
den de componisten uit de 
Romantiek centraal naast het 
samenspelen en begeleiden. 
En het meest favoriete blok 
is de vrije keuze waarin de 
leerlingen vaak kiezen voor 
recente popmuziek. Alles bij 
elkaar was het weer een mooi 
muzikaal seizoen en werd het 
concert door iedereen met 
een diepe buiging en grote 
glimlach afgesloten.

de kan niet meer worden hersteld, helaas. 
Aan de andere kant: Er moet toch een simpele 
manier zijn om dit te voorkomen, juist nu Groen 
Links de grootste partij is in onze gemeente. 
Wijs een aantal broedmaanden aan waarin niet 
gemaaid, gekapt en gesnoeid mag worden. En 
geef dan uiteraard ook geen kapvergunningen 
af voor die periode. Want het groen links laten 
liggen is niets voor Groen Links.

de Sociale Kaart vindt u orga-
nisaties die u hierbij kunnen 
helpen met praktische infor-
matie en contactgegevens van 
lokale organisaties. 
Voor hulp van organisaties 
waarmee de gemeente een 
contract heeft (gecontracteer-
de organisaties) heeft u een in-
dicatie nodig van de gemeen-
te. De gemeente Wormerland 
is bereikbaar op werkdagen 
op telefoonnummer 075 651 
2100.Een deel van deze orga-
nisaties kunt u direct benade-

ren zonder tussenkomst van de gemeente.
Sociaal Team in het 

Dienstencentrum Wormerland
Als u er met behulp van mensen uit uw direc-
te omgeving of van de Sociale Kaart Wormer-
land niet zelf uit komt, kunt u ook naar het 
gratis inloopspreekuur van het Sociaal Team 
in het Dienstencentrum Wormerland. Het So-
ciaal Team is aanwezig op dinsdag, woensdag 
en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur in het 
Dienstencentrum Wormerland, gevestigd in de 
Omslag, Faunastraat 68 te Wormer. Tijdens de 
inloopspreekuren is het Sociaal Team Wormer-
land ook bereikbaar op 0658 076 672.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Bianca Balvert Nederlands kampioen 
Prutmarathon

Zondag 8 juli werd voor de 41e keer de Prut-
marathon gehouden bij Schermerhorn. Als 
onderdeel hiervan was het Nederlands kampi-
oenschap Prutmarathon.
Op deze prachtige dag onder ideale weersom-
standigheden hadden zich ruim 400 deelne-
mers aangemeld voor de diverse onderdelen. 
Bianca ging haar titel verdedigen. Hoewel zij 
naar eigen zeggen niet goed in vorm was na 
een blessure, ging zij toch vol goede moed van 
start. Haar grootste concurrente ging als een 
speer van start. Bianca kon haar niet volgen in 
de eerste van de drie rondes. Per ronde was 
het 1.200 meter en hierin bevonden zich 21 
slootjes. Bianca hield haar concurrente wel in 
het oog en constateerde dat zij sneller uit de 
sloot kwam en in de 2e ronde werd de afstand 
alleen maar korter. En jawel, in de laatste ron-
de werd de concurrente dan ook ingehaald en 
voorbijgesneld door een ontketende Bianca. 

Haar voorsprong aan de finish 
bedroeg maar liefst 1,5 mi-
nuut. Bianca behaalde een tijd 
van 27:38 minuten. Bij de he-
ren was het Paul Stuijt die als 
eerste heer uit Wijdewormer 
finishte in een tijd van 24:33 
min. voor Tom Roeleveld 
(25:15 min.) en voor Jeffrey 
Stuijt (26:05 min).
Bianca van harte gefeliciteerd 
met het behalen van het 2e 
kampioenschap.

Luilakpolderloop 2018
Op 31 mei 2018 werd de Luilakpolderloop ge-
houden in Jisp. Onder de deelnemers waren 
ook enkele lopers uit Wijdewormer. 
Het evenement werd georganiseerd door Voet-
bal Vereniging Jisp in samenwerking met Atle-
tiek Vereniging Lycurgus uit Krommenie. Er zijn 
diverse loopafstanden. Bij de Mini-loop 7- en 
8-jarigen waren Milan en Fenna Foget aanwe-
zig en niet zonder resultaat. Milan werd bij de 
jongens derde en Fenna werd bij de meisjes 
derde. Beiden gefeliciteerd. Bij de 5 km. senio-
ren was Mike de Dood de snelste in een tijd van 
17:17 minuten en Tom Roeleveld werd hierin 
tweede in een tijd van 18:03 minuten.

Butje 13 organiseerde zonovergoten zomertoernooi

Zondag 8 juli werd op de banen van de Jeu de 
Boulevereniging Butje 13 een zomertoernooi 
georganiseerd. Dit toernooi kwam in de plaats 
van een aantal kleinere toernooitjes. Voor dit 
toernooi werd ook zustervereniging Bouleklin-
kers uit Wognum uitgenodigd die met een de-
legatie van 10 leden deelnam. 
Samen met de 30 deelnemers van de eigen 

club werd het een gezellige 
jeu de bouledag. De beide ver-
enigingen hebben veel met el-
kaar gemeen. Ze zijn ongeveer 
even groot en ook het spel-
niveau komt aardig overeen. 
Beide clubs zijn recreatief ge-
richt en spelen dus geen lan-
delijke competities.
De organisatie was in de ver-
trouwde handen van John 
Konijn en Mart Roozendaal 
en ook de barcommissie liet 
zich niet onbetuigd. Zij zorgde 
voor een kopje koffie vooraf 
en hapjes tussendoor. Het tro-
pische weer zorgde voor een 
gemoedelijk sfeertje en kleur 
op de wangen. Wel was het 

merkbaar dat de gasten wat moesten wennen 
aan de banen waardoor zij niet in de prijzen 
vielen. De wedstrijdcommissie had wel gezorgd 
voor een paar troostprijzen zodat de gasten 
niet met lege handen naar huis gingen. Een ge-
slaagd toernooi derhalve.
De prijswinnaars: (Alle winnaars hadden hun 3 
partijen gewonnen zodat alleen het puntento-
taal vermeld wordt)
1.     Meta Douw (37) 
2.     Piet Gans (23)
3.     Simon Denneman (21)
4.     Marleen Soederhuizen (18) 
5.     Riek Gans (12)

Leden die zich nu aanmelden kunnen voor de 
helft van de normale contributie lid worden. 
Voor alle informatie over Butje 13 zie http://
butje-13.123website.nl/

Inschrijven schaatslessen 
EMM vóór 10 september
Schaatsclub Eendracht Maakt Macht gaat weer 
van start met schaatslessen voor de jeugd. Er 
wordt een serie van tien lessen georganiseerd 
die begin oktober van start gaat en doorloopt 
tot medio december. De lessen worden gege-
ven op de zaterdagochtenden van 7:50 tot 8:50 
uur op de ijsbaan van ‘De Westfries’ in Hoorn.
De kosten voor deelname zijn als volgt: jeugd 
van 7 tot en met 12 jaar: € 55,-. Voor jeugd van-
af 12 jaar: € 65,-. Opgeven vóór 10 september 
aanstaande als volgt: stuur je naam, adres, ge-
boortedatum en telefoonnummer naar demar-
lar@ziggo.nl.
EMM zal nog proberen om ook voor de ou-
ders de mogelijkheid te bieden in dat uurtje te 
schaatsen.
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Goud voor Klaas en Marleen Soederhuizen

Op 22 augustus was het precies een halve eeuw 
geleden dat Klaas Soederhuizen en Marleentje 
Jacoba van Twisk hun verloving bekroonden 
met een huwelijk. Dat gebeurde in De Nieuwe 
Tuinbouw, een locatie waar zij elkaar ook voor 
het eerst ontmoetten. Dat zoiets vaak het re-
sultaat is van een aantal toevalligheden, blijkt 
ook nu wel weer. 
Klaas werd in 1943 geboren in Amsterdam 
Noord waar hij zijn schooltijd doorbracht. Hij 
was een van de oudsten in een gezin met 12 
kinderen. Marleen daarentegen werd in 1946 
geboren in Beemster en ging daar naar school. 
Zij was de jongste van de 6 kinderen. De op één 
na jongste van het gezin was haar 17 jaar ou-
dere zus die op dezelfde dag jarig was. Op haar 
16e verhuisde het gezin naar Zuidoostbeem-
ster.
Klaas ging na zijn schooltijd naar de bedrijfs-
school van de NDSM. Maar na zijn militaire 
diensttijd kwam hij, via een vriend, terecht bij 
het Constructiebedrijf Hageman in Wijdewor-
mer. En dan is Zuidoostbeemster al niet zo ver 
meer.
Marleen begon op haar 18e als beheerder van 
het postagentschap in Zuidoostbeemster. Maar 
beheerde op de zaterdagavonden, samen met 
een vriendin,  ook de garderobe van De Nieuwe 
Tuinbouw waar toen nog een pension, een café 
en op zaterdagavond een dansgelegenheid in 
gevestigd was.
Klaas was bevriend met de eigenaar en kwam 
dan ook meestal niet door de voordeur maar 
achterom. “Je kwam dan via de garderobe 
binnen. In het begin gebeurde dat zonder erg, 
maar al gauw kregen we in de gaten dat we el-
kaar steeds leuker vonden. En zo komt van het 
één, het ander,” legt Marleen uit. Een jaar later 
volgde de verloving.
Een schoolvriendin van Marleen woonde, met 
haar man, in een van de arken aan de Ringdijk. 
Klaas en Marleen kwamen daar regelmatig op 
bezoek en hoorden dat er een mogelijkheid 
ontstond om daar te gaan wonen. Zij trouwden 
op 22 augustus 1968 en namen meteen hun in-

trek op Ringdijk A 17.
Tien maanden later op 30 
juni 1969 werd hun zoon Paul 
daar geboren. Drie jaar later 
op 24 juli 1972 gevolgd door 
dochter Daphne. Het geluk 
lachte hen toe met deze rijke 
lui’s wens. Ook het wonen op 
de ark beviel ze prima. Klaas: 
“Hoe kun je het zo treffen? In 
de ark naast de onze woonden 
oude vrienden uit Amsterdam 
Noord, Hugo en Jannie. We 
hebben heerlijke avonden be-
leefd, met kampvuren. Ieder-
een deed mee en nam eten en 
drinken mee. Heel spontane 
feestjes, en dat zijn de leuk-
ste.”
Ze hebben er acht jaar ge-
woond. Toen de eerste uitbrei-
ding van Neck werd gebouwd, 
zei het gezin Soederhuizen de 
ark vaarwel en kochten ze een 
huis aan de Tjadenweg
Klaas ging werken in Lands-
meer bij Aannemersbedrijf 
Hamaker. In die tijd rondde 
hij de avondmulo af, deed een 
aantal cursussen en haalde 
zijn verzekeringsdiploma. In 
dezelfde tijd werd hij, door 
fysieke problemen, gedwon-
gen ander werk te gaan doen 
en dat kon ook bij hetzelfde 
bedrijf. Hij kreeg een baan op 
kantoor. Op zijn 41ste ging hij 
als pensioenberekenaar aan 
de slag bij het Gemeenschap-
pelijk Administratie Kantoor 
dat later werd ondergebracht 
bij Achmea. Daar ging hij op 
61 jarige leeftijd genieten van 
(het al dan niet door hem zelf 

berekende) pensioen; de VUT.
Marleen is in de periode dat de kinderen nog 
klein waren, blijven werken bij het postagent-
schap, maar dan als invalkracht voor de ver-
schillende vestigingen in de omgeving, tijdens 
vakanties en dergelijke. Later toen de kinde-
ren wat groter werden, kon zij in Neck aan de 
slag bij het postkantoortje dat onderdak had 
in het kantoor van de Onderlinge Brandwaar-
borg Maatschappij, OBM Wijdewormer aan de 
Noorderweg in Neck. Na haar middenstandsdi-
ploma haalde ook zij haar verzekeringsdiploma 
en werkte als secretaris/boekhouder. Totdat 
het postkantoor werd opgeheven en de OBM 
naar Purmerend verhuisde. Nico Poel was haar 
volgende werkkring. Begonnen op het kantoor 
aan huis, later in het gebouwtje van de OBM en 
uiteindelijk in het voormalige gemeentehuis. 
Haar laatste werkkring was de Hoofdstad As-
surantiën in Diemen waar zij de laatste etappe 
naar de AOW heeft afgelegd.
Het is een sportief echtpaar. Klaas speelde in 
zijn jeugd honkbal, maar eenmaal in Neck werd 
dat al snel voetbal bij DZS. Later werd dat ten-
nissen waar hij ook meewerkte aan de bouw 
van eerste kantine in Neck. Marleen begon met 
korfbal in Beemster en later ook paardrijden. 
In Neck werd dat de tennisvereniging, samen 
met Klaas. Bij verschillende sportverenigingen 
hebben zij ook bestuursfuncties gehad. Fietsen 
doen zij graag en zij zijn lid van de gezellige jeu 
de bouleclub Butje 13.
Naast het verenigingsleven hebben Klaas en 
Marleen veel gereisd. “De mooiste reis was een 
rondreis door China. Naar Oman, dat was ook 
een onvergetelijke vakantie. Met vrienden gin-
gen we  naar Malta, Mexico, Turkije, Karpathos, 
Portugal en Lanzarotte,” vertelt Marleen. “Met 
de caravan hebben we ook diverse landen be-
zocht waaronder de Baltische Staten. Heel in-
drukwekkend,” vult Klaas aan. Elk jaar maken 
zij, samen met een groepje familieleden, een 
rondreis door Europa.
Tussendoor vindt Klaas dan ook nog tijd voor 
allerlei klusjes die hij op verzoek van de kinde-
ren of anderen doet. Hij is erg handig en kan 
timmeren, lassen, schilderen en is dus een 
veelgevraagde hulp in de nood. Zijn grootste 
hobby is echter het sparen van € 2,- munten 
uit alle landen.
Precies op de dag zelf, 22 augustus vierden zij 
hun gouden feest, uiteraard in ons dorpshuis. 
Daar werden de genodigden voorzien van alles 
wat een feestje nodig heeft. Dat is bij Daphne 
en Edwin in vertrouwde handen.
De middag daarvoor was burgemeester Peter 
Tange bij het gouden paar op bezoek om ze te 
feliciteren. En natuurlijk kwam hij niet met lege 
handen en kon Marleen een plaatsje zoeken 
voor de mooie vaas met daarin het wapen van 
Wormerland gegraveerd.
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wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

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

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

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

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

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

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

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

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

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

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

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

Hier kan uw advertentie staan

Voor informatie, neem kontakt op met: 

 Ben Zandvliet
 advertenties@wijdewormerjournaal
 0299 - 428364 
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MARIO nu ook zichtbaar op zijgevel

Dat het Restaurant MARIO 
rondom in een gezellig kleur-
tje is gezet, heeft iedereen 
kunnen aanschouwen. En 
uiteraard is dat een Mediter-
raans aandoend kleurtje ge-
worden. Het oude, maar sta-
tige pand staat er in elk geval 
fris en vrolijk bij.
Tegelijkertijd is ook de zijge-
vel nu voorzien van de naam 
‘MARIO’.
Niet dat dit nu echt nodig is 
want er zijn niet veel mensen 

meer in Nederland die de weg 
naar dit Italiaanse smulpara-
dijs nog niet kennen. Maar je 
weet maar nooit.
De foto is gemaakt na afloop 
van een zondagavondje ge-
nieten van het menu ‘Tutti a 
Tavola’ waar wij Wijdewor-
mernaren nog steeds voor €  
25,- pp terecht kunnen. Een 
zwoele avond en de laatste 
zonnestraaltjes zette de voor-
gevel in een prachtig, sfeervol  
licht. Bella Italia op Neck!

 

 

 

 

Wij zijn geopend voor lunch, diner & overnachting. 
LUNCH: woensdag t/m vrijdag & zondag. DINER: dinsdag t/m zondag 

 
Meer informatie op www.restaurantmario.nl 

Of stuur een bericht naar info@restaurantmario.nl 
 

Neck 15, 1456 AA Wijdewormer, tel. 0299 423949 
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Nieuw bankje ter nagedachtenis aan Rodger Engels
Op het fietspad langs de Mun-
nikdijk en de Zuiderweg stond 
een eindje voorbij de Stokken-
brug tot 2017 een bankje. Dit 
bankje was in 1992 geplaatst 
door Fred en Greet Engels ter 
nagedachtenis aan hun over-
leden zoon Rodger. Rodger, 
geboren in 1968 had een on-
geneeslijke ziekte en daardoor 
ook weinig uithoudingsver-
mogen. Fred ging de laatste 
jaren voor zijn overlijden elke 
dag met hem op de tandem 
een stukje fietsen. Ze kwamen 
dan tot de plek waar later het 
bankje is geplaatst. Dit was 
het eindpunt, Rodger kon niet 
meer verder. Ze stopten daar 
en genoten van het uitzicht. Je 
kon naar de Wijdewormer kij-
ken, maar ze keken vaak naar 
de andere kant. Er was toen 
nog geen Weidevenne. 
Na zijn overlijden wilden ze 
iets tastbaars hebben ter na-

gedachtenis. Op vakanties in Engeland hadden 
ze vaak bankjes gezien met een plaatje erop ter 
nagedachtenis aan iemand. Zo kwamen ze op 
het idee van het bankje voor Rodger. Ze namen 
contact op met de Dijkgraaf (toen de voorzitter 

van een waterschap). Ze vertelden hun verhaal 
en kregen toestemming. Het bankje heeft er 24 
jaar gestaan. Maar in 2017 werd er een vuurtje 
onder gestookt en het kunststof bankje was he-
lemaal gesmolten. 
De Contact Commissie deed bij de gemeente 
een aanvraag om een gedeelte van het wijk-
budget van 2018 ter beschikking te stellen voor 
het vernieuwen van het bankje. Fred en Greet 
waren hier zeer verbaasd over, maar ook heel 
blij. De opdracht werd gegeven aan de firma 
Germieco, en op 31 juli was het zover. Het is 
een pracht bankje geworden. In de hardhouten 
rugleuning staat prachtig gegraveerd ‘Rodger 
F. Engels 1968 - 1992’. Co Konijn heeft er nog 
een landelijk hek bij geplaatst om fietsen te-
genaan te zetten. Op het hek heeft hij ook 2 
bordjes geplaatst. Een met de tekst ‘heb res-
pect voor deze plek’ en een met de tekst ‘afval 
retour s.v.p.’. Ook heeft Co toegezegd om net 
als bij het eerste bankje het onderhoud zoals 
het maaien van het gras op zich te nemen. We 
zien regelmatig mensen op het bankje zitten en 
dat is ook de bedoeling. Een goede keuze van 
de Contact Commissie.

René Provoost
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Klaas Langman na 43 jaar afgezwaaid

Het was 1975 toen Klaas, nog maar net afge-
studeerd aan de PA, als onderwijzer op de OBS 
Wijdewormer aan de slag ging. Met veel ple-
zier en enthousiasme heeft hij jaar in jaar uit 
meegewerkt aan de opleiding en de vorming 
van jongeren en ze klaargestoomd voor een 
vervolgopleiding. Het was toen nog een klein 
OBS’je maar daar kwam snel verandering in. 
In 1977 startte het uitbreidingsplan in Neck 
Noord en dat bracht leven in de brouwerij. De 

Tennisvereniging Wijdewormer werd opgericht 
en al snel was Klaas, samen met zijn collega 
Fred Noomen, de organisator van de eerste 
toernooitjes daar. Het was ook de tennisbaan 
waar Erica en Klaas elkaar regelmatig ontmoet-
ten. Inmiddels zijn er 2 generaties die Meester 
Klaas hebben meegemaakt en daar heel pret-
tige herinneringen aan hebben overgehouden. 
Van een aantal van deze ex-leerlingen hebben 
we dat mogen horen tijdens de reünie, een 
paar jaar geleden. 
Zijn laatste dag op zijn school was gevuld met 
een aantal leuke momenten. Onze eigen Itali-
aans ijs verkopende Volendammer was uitge-
nodigd om alle kinderen te voorzien van een 

ijsje naar eigen voorkeur. Ge-
zien het warme weer een wel-
kome verrassing voor de kin-
deren. Maar ook Klaas werd 
verrast met een optreden van 
Jill Piet, die een paar nummers 
van Hazes zong, het tweede 
nummer, op speciaal verzoek 
van Klaas was: . ‘Bloed, zweet 
en tranen’. En omdat Klaas 
een groot liefhebber is van de 
Italiaanse keuken werd deze 
mijlpaal afgesloten met een 
etentje bij Restaurant MARIO, 
samen met echtgenote Erica 
en alle collega’s. 
Maar, nog tijdens het aperi-
tiefje, wachtte hem nog een 
bijzondere verrassing: zowel 
burgemeester Peter Tange als 
wethouder Kees van Waaijen 
verschenen om hem toe te 
spreken en een leuk aanden-
ken te overhandigen. Peter 
bracht nog even in herinnering 
hoe Klaas en hij samen stu-
deerden aan de Pedagogische 
Academie in Alkmaar. Drie 
jaar lang pendelden zij samen 
op en neer en zij studeerden 
samen af. Klaas besloot toen 
meteen het geleerde in prak-
tijk te brengen en ging dus aan 
de slag als onderwijzer en Pe-
ter ging verder studeren. Door 
een aantal toevalligheden ko-
men de beide studiegenoten 
elkaar weer tegen. Wijdewor-
mer wordt heringedeeld en 
wordt onderdeel van Wormer-
land in ’98 en in 2000 wordt 
Peter daar burgemeester. En 
zo krijgen zij weer met elkaar 
te maken.  
Kees van Waaijen werd 15 jaar 
geleden directeur van onder 
andere de OBS Wijdewormer. 
Hij begon zijn toespraak met: 
“Dat je niemand had uitge-
nodigd bij dit afscheid wist ik 
al van tevoren. Jouw leuze is: 
Doe maar gewoon, dan doe 
je gek genoeg!.” Verder wa-
ren er veel lovende woorden 
over zijn vakmanschap en 
toewijding maar ook de goe-
de eigenschap het werk te 
scheiden van zijn privéleven. 
Hij besloot zijn toespraak met 
de woorden: “Bedankt voor je 
inzet en je samenwerking. Ga 

nu, samen met Erica, genieten van je vrije tijd. 
Je hebt het dubbel en dwars verdiend.” 
Nu had de burgemeester al gedurende de bei-
de toespraken iets onder de arm dat iedereen 
nieuwsgierig maakte en het had niet veel ge-
scheeld of de heren waren zo ook weer vertrok-
ken. Maar gelukkig herinnerden zij zich op tijd 
dat er nog iets overhandigd moest worden. Het 
bleek een fraai getuigschrift te zijn waarmee 
Klaas onmiddellijk weer aan de slag zou kunnen 
op velerlei terrein. Kwalificaties als: scheids-
rechter, politieagent, sociaal-maatschappelijk 
werker, opvoeder en probleemoplosser. Daar 
kun je echt alle kanten mee op toch?
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Harrie en Wilna Wijnstra, na goud nu ook diamant

Harrie werd geboren in Bergen NH, maar ver-
huisde in 1943 op 10 jarige leeftijd naar Fries-
land. In Heerenveen ging hij naar de technische 
school waarna hij in 1950, als gediplomeerd 
elektricien, op zoek ging naar een baan. Fries-
land is weliswaar een mooie provincie, maar 
banen lagen er niet voor het opscheppen. Dus 
zocht Harrie zijn geluk in Den Helder. “Daar was 
genoeg vraag naar geschoolde vakmensen dus 
kon ik meteen aan de slag. Mijn eerste baan 
leverde 25 gulden per week op waarvan ik er 
meteen ook 20 kon afdragen aan mijn hospita”, 
legt Harrie uit.
In 1963 ging hij als dienstplichtig militair naar 
Gorkum waar hij het grootste deel van zijn 
tijd doorbracht als chauffeur. Na zijn diensttijd 
vond hij al snel een baan in Nieuwendam. Hij 
kocht er ook zijn eerste zeilbootje, een kleine 
B.M., en werd lid van de watersportvereniging 
‘De Doordrijvers’ aan het Kinselmeer. Harrie 
verbleef daar in een kosthuis.
Wilna Sophia Helena Diemer werd, een jaar 
later, in 1934 geboren en is getogen in Amster-
dam. Een deel van haar jonge jeugd bracht zij 
echter, op doktersadvies, door aan de kust in 
Overveen. “Dat was volgens de arts beter voor 
kinderen die last hadden van kinkhoest”, licht 
Wilna toe. Maar na de lagere school keerde zij 
weer terug naar Amsterdam om haar verdere 
opleiding, middelbare school en de kweek-
school voor kleuterleidsters, af te ronden. Na-
dat zij ook haar hoofdakte had gehaald, kreeg 
zij al snel een klas in Nieuwendam. En ook Wil-
na zocht daar een kosthuis. En laat dat nou net 
in hetzelfde kosthuis zijn als waar Harrie woon-
de.
Het was de plek van hun eerste ontmoe-
ting. Wilna: “Het was een boeiend begin. Een 
vriendje met een zeilboot, dat had niet ieder-
een. Maar mijn aandacht ging toch steeds meer 
naar het vrindje, Harrie.” Niettemin brachten 
zij samen een groot deel van hun leven op het 
water door 
In 1958, op 30 juli, trouwden zij op een prachti-
ge locatie aan de Nieuwendammerdijk.  
Hun eerste ‘huis’ was een oude botter waar 
heel veel aan gewerkt moest worden. Twee 

later toch weer in het onderwijs aan de slag ge-
gaan. “In totaal heb ik dertig jaar voor de klas 
gestaan en met heel veel plezier en voldoe-
ning” vult Wilna aan.
In 1995 maakte zij, heel toevallig, kennis met 
een bijzondere techniek om kunst te maken. 
“Ik werd getroffen door een prachtig schilderij 
van een landschap. Dat bleek geheel uit post-
zegels te bestaan. Ik vond dat enorm boeiend; 
met niets iets maken.”
Het maken van collages van postzegels is sinds-
dien haar grote liefhebberij geworden. Zodanig 
zelfs dat er nu werken van haar hangen in Parijs, 
verschillende plaatsen in Duitsland, onder an-
dere in Berlijn, en in Denver. In Zaandam hangt 
een heel bekend werk van haar: Het Blauwe 
Huis van Monet. Dit werd vorig jaar door het 
Noord Hollands Dagblad bejubeld met een af-
beelding over twee pagina’s. In ons dorpshuis 
hangt een werkje van haar dat zij maakte voor 
de opening van het nieuwe gebouw. Het is een 
collage van het wapen van de oude gemeente 
Wijdewormer.
Op 29 juli bracht burgemeester Tange een be-
zoek aan het diamanten paar. Als aandenken 
overhandigde hij Harrie en Wilna hun eigen 
originele, ingelijste trouwakte, getekend door 
de heer Dijkman, bijzonder ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 
Een volledig overzicht van de werken van Wilna 
is te vinden op: www.collageswilna.nl.

jaar later al werd de botter 
vervangen door een nieuwe 
ark, gebouwd door Wijkstra 
in Neck. Het is de ark waar zij 
nog steeds naar volle tevre-
denheid wonen en waar ook 
hun beide zoons, in respectie-
velijk 1962 en 1966, zijn gebo-
ren.
Harrie kreeg een baan bij 
Deurenfabriek Bruynzeel. En 
ook Wilna kon dichter bij huis 
aan de slag in Zaandijk, toen 
daar een hoofdleidster werd 
gevraagd. Na de gezinsuitbrei-
ding werd de kleine B.M. inge-
ruild voor eerst een Vrijheid 
en later een Grundel. 
Na de geboorte van de twee-
de zoon werd de zeilboot in-
geruild voor een motorboot. 
Met de opgroeiende jongens 
als ‘bemanning’ kon het gezin 
grotere tochten gaan maken. 
De Maas, de Moezel en de Rijn 
werden afgevaren en tochten 
door Noord Duitsland met als 
verste punt Bremen. 
Bij Bruynzeel was Harrie, in-
middels afdelingschef, een 
van de oprichters van de wa-
tersportvereniging waar hij 
ook jaren bestuurslid en voor-
zitter van is geweest. “Het is 
wel frappant dat de Water-
sportvereniging Bruynzeel 
nog steeds springlevend is. De 
gelijknamige deurenfabriek 
moest jaren geleden al haar 
deuren sluiten”, merkt Harrie 
op.
Wilna stopte met haar werk 
toen de beide zoons haar aan-
dacht nodig hadden, maar is 

Corne Levering

Corne Levering deed de HAVO, richting econo-
mie en maatschappij, aan het Jan van Egmond. 
Lyceum in Purmernd. Hij is hiervoor geslaagd 
en gaat nu naar de Hogeschool van Amsterdam 
om daar de studie Bedrijfskunde te volgen.

Geslaagd
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De SOOS vierde 50-jarig bestaan

De laatste dinsdag van mei 
hadden de leden van de SOOS 
dubbel feest. Behalve de altijd 
feestelijke afsluiting van het 
seizoen, vierde men deze keer 
ook het 50-jarig bestaan van 
de SOOS. Volgens overlevering 
zou de SOOS zijn opgericht 
door wethouder Jo Haller. 
Helaas valt dit niet te toetsen 
omdat er toen geen notulen 
werden bijgehouden, maar 
aannemelijk is het wel. Deze 

wethouder was 21 jaar eerder, 
in 1947 ook al, op verzoek van 
de burgemeester mevrouw de 
Groot, de medeoprichter van 
de korfbalvereniging WWSV. 
Haller zou dus ook de eerste 
voorzitter zijn van de SOOS. 
Van een paar van zijn opvol-
gers kennen we de namen, 
zoals Leo Haverkort en de 
voorlaatste Bep Verkroost. 
De huidige voorzitter Nel van 
der Laan heeft nu, na 13 jaar 

besloten te stoppen met haar 
bestuurstaak. Zij wordt met 
ingang van 13 september, de 
eerste SOOS dag van het nieu-
we seizoen, opgevolgd door 
Piet Poel.
Het gecombineerde feest 
werd gevierd met een uitge-
breid aperitief dat een aantal 
sprekers de gelegenheid gaf 
hun waardering uit te spre-
ken over de manier waarop 
de SOOS in een behoefte 
voorziet. Loco-burgemeester 
Jeroen Schalkwijk ging daarbij 
flink terug in het verleden en 
noemde een aantal bestuurs-
leden die daaraan een steen-
tje bijdroegen. 
Gerard van Dorp had weer de 
dankbare taak de winnaars 
van het seizoen op te roepen 
hun prijs in ontvangst te ne-
men en Jannie Brouwer be-
dankte het bestuur voor de 
organisatie van alle evene-
menten. Zij kregen hiervoor 
een leuk presentje. 
De SOOS telt momenteel 42 

leden, 50+ers die vanaf sep-
tember tot en met mei we-
kelijks een gezellige middag 
hebben in het dorpshuis. Bij 
feestdagen, zoals de Kerst, en 
bij speciale gelegenheden en 
de afsluiting van het seizoen, 
wordt er iets extra’s georga-
niseerd. Een borreltje en een 
hapje of een uitgebreidere 
maaltijd bijvoorbeeld. Hier-
voor wordt een kleine bijdrage 
van de deelnemers gevraagd. 
De contributie is € 60,- per 
jaar. Iedereen boven de 50 
jaar kan lid worden en het is 
ook mogelijk om eens een 
paar keer te komen kijken 
hoe dat bevalt. De SOOS is er 
elke donderdagmiddag vanaf 
13.00 uur. 

Hieronder de vijf winnaars van 
de seizoensprijzen:
1 Rie Groot (166359)
2 Wouter Muller (164533)
3 Jannie Brouwer (162900)
4 Rina Verkuijl (162485)
5 Joop van Diepen (158898)

Het is niet alles goud wat er blinkt

Oftewel: niet elk dialect is bij 
voorbaat verdacht! De heer 
Feenstra (op de foto) is ge-
boren in Drenthe maar nu 
woonachtig in Friesland, in 
Drachten. De man is meubel-
maker van beroep en heeft, 
zoals veel vakbroeders, weinig 
werk. Weinig werk betekent in 
veel gevallen ook een te klein 
inkomen en dat is vooral voor 
een trotse Friese Drent ramp-

zalig want zijn handje ophou-
den voor een uitkering komt 
niet in zijn kraam te pas. Neen. 
Hij reist liever stad en land af 
in zijn kleine rode bestelau-
to en gaat overal amechtig 
op zoek naar klandizie. En hij 
doet dat met veel overgave 
en vasthoudendheid. Hij belt 
aan, klopt en is niet te beroerd 
om zelfs te kijken of de bewo-
ners soms in de tuin bezig zijn. 
Want hij wil werk!
Steeds vaker wordt hij echter 
gesignaleerd door een bewo-
ner die dan meteen alles via 
de buurtapp door meldt. Het 
gevolg is dat hij soms wordt 
staande gehouden door poli-
tieagenten die hem uitgebreid 
ondervragen en zijn papieren 
doornemen en door de cen-
trale laten controleren. Het 
kost hem veel tijd. Tijd die hij 
veel liever had besteed aan 
het…. zoeken naar klandizie. 
Oké, wij kennen de heer Feen-
stra nu als een betrouwbare, 

vakbekwame meubelmaker. 
Bedenk ook dat inbrekers of 
ander gajes over het algemeen 
niet aanbellen, aankloppen en 
op allerlei andere manieren 
de aandacht van een bewoner 
vragen.
En mocht u behoefte heb-

ben aan een meubelmaker: 
bel dan bijvoorbeeld de heer 
Feenstra: 06 44591645
Hij komt graag even bij u langs 
en hij is goed verstaanbaar 
met zijn duidelijk hoorbare 
Drentse accent.

Rommelmarkt van Butje 13 voor 
herhaling vatbaar

Zondag 22 juli heerste er een 
gezellige drukte rondom de 
kantine de Boogbal en op het 
speelveld ernaast. Zowel aan 
de aanbodzijde als bij de af-
nemers was er sprake van een 

geanimeerde en vooral ook 
gezellige markt. Al voor de of-
ficiële start van de markt werd 
er druk gehandeld en aan het 
eind bleek de opbrengst € 
360,- te zijn. Een mooi resul-
taat en dat heeft de jeu de 
bouleclub te danken aan de 
twee organiserende dames: 
Ria Gans en Caroline Konijn. 
En natuurlijk ook aan de be-
reidwillige medewerking van 
veel leden en andere amateur 
marktlui.
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Zoek de verschillen

Over één ding kunnen we het wel eens wor-
den: het was een prachtige, zonovergoten en 
ontzettend warme zomer. Maar het was ook 
een zomer die uitblonk door een groot tekort 
aan regen. Een zomer met gevaren voor verzil-
ting door tekorten aan zoet water, uitgebreid 
sproeiverbod en zorgen om de drinkwater-
voorziening. Allemaal onhollandse zaken, maar 
toch hebben we het eerder meegemaakt. Die 
zomer van 1976 was er ook zo een. Maar alle 
records van toen zijn nu wel geëvenaard of ge-
broken. Ook in ’76 hadden de gewassen te lij-
den onder de langdurige droogte en mocht er 
niet gesproeid worden. 

In dat jaar vierden wij ons 
350-jarig bestaan. Dat wil 
zeggen: we hadden de polder 
350 jaar lang droog weten te 
houden. Onze eerste feest-
week was daar het gevolg van 
en die profiteerde helemaal 
van het mooie weer. Tot en 
met het laatste evenement, 
de zeskamp, was het zonnig. 
Maar toen was het ook echt 
helemaal gebeurd. Al tijdens 
de prijsuitreiking trokken 
donkere wolken zich samen 
en tijdens het toen nog ge-
bruikelijke ‘vat leegmaken’ 
(restje bier wegwerken, maar 
daar leek geen eind aan te ko-
men) barstt het werkelijk los. 
Daarna keerden wij allemaal 
weer terug naar een oerhol-
landse groene omgeving. Ook 
nu hebben we daar lang naar 
verlangd. Die sappige groene 
weide die nog steeds maar 
langzaam lijkt terug te komen. 
In ’76 gingen alle klassen van 
de school in Neck één voor 

één op de foto. Ook het kleuterklasje van Juf 
Thea werd op die plek langs de ringdijk, voor 
het huis op nr 1, gefotografeerd. Het is echter 
de enige foto waarvan nog een negatief in het 
archief bewaard was gebleven. De kinderen op 
deze foto hebben die foto destijds ook allemaal 
gekregen. Zij zijn inmiddels allemaal zo’n 46 à 
47 jaar oud en juf Thea woont nog steeds op 
de Wildschutweg. We hebben dezelfde plek in 
dezelfde periode van 2018 ook gefotografeerd 
om te vergelijken. Misschien is het een idee om 
dat ook eens te doen met alle personen van 
1967 erbij?

Sjaak Mol, onze fotograferende vogelaar, heeft 
weer een aantal prachtige 
foto’s ingestuurd. Door ruim-
tegebrek konden we er maar 
enkelen plaatsen. 
Dieren in het wild zijn prach-
tig om te bekijken. Ze zijn 
vrijwel altijd bezig met het 
zoeken naar voedsel. Vooral 
in het broedseizoen, als zij 
ook nog moeten zorgen voor het nageslacht. 
Het zijn allebei zaken van levensbelang. Deze 
keer fotografeerde hij een groepje watersnip-
pen in ons plas- en drasgebied aan de Jisper-
dijk. In zijn eigen tuin deed een bonte specht 
zich tegoed aan de bewoners van zijn insec-
tenhotel. Want zo gaat dat: eten en gegeten 
worden. 
We hopen de andere foto’s in een volgende 
editie te kunnen plaatsen.

Sjaak zag ze niet alleen 
vliegen Het lijkt alweer ver weg maar 

toch is het nog maar luttele 
weken geleden dat kinderen 
hele middagen rond spet-
terden in het bochtje bij de 
Neckerbrug. Met een lucht-
temperatuur van tegen de 30 
C is het heerlijk om een frisse 
duik te nemen. En nog veel 
leuker is het om te springen 
vanaf de brug. Of nog hoger, 
vanaf het bedieningspaneeltje 
waar doorgaans Bert Roe-
leveld staat om de schepen 
doorgang te verlenen. Maar 
op deze hete middag werd 
er niet gevaren, maar alleen 
geplonsd. En dan kun je nog 
zo vaak roepen: “Geen Bom-
metje!”, dat helpt dan niets 
meer. Integendeel! Het kan ze 
niet hard genoeg gaan. Hoe 
meer spetters hoe mooier. 
De feestweek is inmiddels 
begonnen en het matlopen 
hebben we donderdag al 
gehad. Voor deze vier jonge 
dames is het wel te hopen 
dat ze dat donderdag anders 
hebben aangepakt. Daar ging 

Oefenen voor het matlopen?

het erom dat plonzen zo lang mogelijk uit te 
stellen. Het beste zou eigenlijk zijn om snel en 
droog de overkant te bereiken. Maar mocht 
dat niet gelukt zijn dan is het plonzen ze vast 
goed afgegaan.
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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 
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KOELEMEIJERTUINEN
ONTWERP AANLEG ONDERHOUD

AL 250 JAAR THUIS IN TUINEN
Middenweg 191, 1462 HM Middenbeemster  tel: 0299 684010  info@koelemeijertuinen.nl  koelemeijertuinen.nl

KOELEMEIJERTUINEN is onderdeel van Niek Konijn BV.
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Nieuwe loods Neckerhop even doorzichtig, maar dat was tijdelijk

Tijdens de zomermaanden is 
er stevig gewerkt op het Nec-
kerhop. Nadat het beton van 
de fundering voldoende was 
uitgehard, werd in de eerste 
helft van augustus eerst de 
bodem flink op niveau ge-
bracht. Daar was maar liefst 
665 kubieke meter granulaat 
voor nodig. Maar toen dat 
eenmaal was uitgevlakt, kreeg 

je al een goed idee van hoe 
het er straks gaat uitzien. De 
oude loods lag een stuk dieper 
en stond ook vaak blank. Dat 
probleem zal nu tot het verle-
den behoren. 
Tussendoor kregen we ook 
nog even de kans een kiekje 
te maken van een deel van 
de ploeg vrijwilligers. Medio 
augustus gingen de staalbou-

tot slot, aan de zuidwestkant 
worden nog 11 ramen aange-
bracht waarvan 7 in de zijge-
ven en 4 in de kopgevel. 
De nieuwe loods is iets kleiner 
dan de oude, maar daar staat 
tegenover dat de ruimte veel 
beter benut kan worden door 
het ontbreken van palen op 

plaatsen waar ze danig in de 
weg stonden. Op de foto’s de 
loods in de verschillende sta-
dia. Op de laatste is het aantal 
lichtplaten in het dak goed te 
zien. De eerstvolgende activi-
teit wordt het aanbrengen van 
de staalplaten rondom. We 
houden u op de hoogte.
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wers aan de slag. Al binnen en-
kele dagen stond het geraam-
te vrijwel geheel overeind en 
kon al snel daarna begonnen 
worden met de wandplaten 
en het dak. 
Het geraamte bestaat uit acht 
stalen spanten met een vrije 
overspanning van 15 me-
ter. Dat is de breedte van de 
loods, die 35 meter diep is. 
Tussen de spanten is er dus 
een ruimte van 7 meter en dat 

ook de breedte van de twee 
toegangsdeuren. Breed ge-
noeg voor de schepen die er 
naar binnen en buiten moe-
ten. Het levert een totale net-
to loodsoppervlakte op van 
525 m2. Het dak bestaat uit 
vezelcement golfplaten aan-
gevuld met 28 stuks polycar-
bonaat lichtplaten.
De buitenkant wordt nog, in 
eigen beheer, afgewerkt met 
gepotdekseld zwart hout. En, 
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Vrijdag 20 juli gingen de deu-
ren van de OBS Wijdewormer 
dicht. De grote vakantie was 
aangebroken en iedereen was 
daar ook aan toe. Zowel de 
leerkrachten als de leerlingen 
waren niet echt meer bij de 
les. Vrijdag de laatste lootjes 
met de traditionele ‘vrijlating’ 
van de kinderen van groep 
3 tot en met acht. De kinde-
ren staan dan opgesteld in 

Laatste schooldag: altijd spannend

De computerregeling van de 
gemeente Wormerland maakt 
het mogelijk om in het bezit 
te komen van een goede, ge-
bruikte laptop voor school-
gaande kinderen. Het gaat om 
kinderen in groep 6,7 en 8 en 
kinderen op het voortgezet 
onderwijs. Voor deze kinderen 
is het gebruiken van een com-
puter van groot belang voor 
de opleiding. Voor gezinnen 
met een inkomen gelijk of la-
ger dan het sociaal minimum 
(€ 1.615,- per maand voor een 

echtpaar of € 1.131,- voor al-
leenstaande ouders) is er nu 
een mogelijkheid in aanmer-
king te komen voor deze rege-
ling. Aanvragen kan eenvoudig 
worden gedaan via de website 
wormerland.nl met zoekterm 
‘computerregeling’.
Meer informatie vindt u op 
dezelfde website of neem 
contact op met het team 
Maatschappelijke participatie, 
telefonisch bereikbaar dage-
lijks van 8:30 tot 11:30 op 075 
6512100.

De computerregeling Wormerland

de voetbalkooi en de juffen 
gaan langs om elkaar met een 
high five uit te zwaaien en een 
prettige vakantie te wensen. 
De deur van de kooi is dan op 
slot, maar iedereen houdt die 
angstvallig in de gaten. Dan 
wordt er afgeteld en een van 
de juffen doet intussen die 
deur open. Maar daarna is er 
geen houwen meer aan. Dan 
stuift de meute uit elkaar rich-

ting de uitgang met een blik 
van: ‘Zo, wegwezen en voor-
lopig niet meer terug komen.’ 
Gelukkig staan de ouders dan 
al te wachten om ze op te 
vangen en te voorkomen dat 
de vlucht wat al te drastisch 
wordt.

Voor groep 2 is op die dag 
meer aan de hand. Deze kin-
deren hebben dan hun laatste 
dag bij het kleuteronderwijs. 
Zij gaan na de vakantie naar de 
grote school en dat is een hele 
overgang. Om dat te illustre-
ren is er een glijbaan geplaatst 
in de uitgang van het lokaal. 
Daar glijden de kinderen een 
voor een vanaf, naar de gro-
te school. Jaren achtereen 
hebben we geprobeerd daar 
wat fatsoenlijke foto’s van te 
maken maar dat werd telkens 
weer niet wat we ons daarvan 
voorstelden. Bovendien wil ie-
dere ouder daar ook opnamen 
van maken en dat geeft dat 
een gedrang van jewelste. Dus 
nu maar een keer eieren voor 
het geld gekozen en vooraf-
gaand aan het glijgeweld een 
groepsplaatje in de oude klas 
gemaakt. 
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Groep acht nam afscheid met De Verborgen Vallei

De musical waarmee groep acht zijn laatste 
schooljaar in Wijdewormer afsloot was weer 
een dolle comedy. Een verhaal dat start met 
een neergestort vliegtuigje met twee avontu-
riers, de heren Co Piloot en Johnny Crash. Zij 
waren onderweg naar Ton Bioloog, in de ver-
borgen vallei bezig met een onderzoek naar de 
geuren van een vlinder. Deze vlinder blijkt een 
geur te verspreiden die niet alleen andere vlin-
ders beïnvloedt maar ook effect heeft op men-
sen. Het schijnt dat mensen door dit parfum 
ophouden met kibbelen en zelfs de gevoelens 
van liefde beïnvloeden. 
Het is duidelijk dat er uit zeer verschillende 
hoeken een meer dan normale belangstelling 
ontstaat. Het leger, maar ook de regering ziet 
ongekende mogelijkheden. Kortom, vrijwel alle 
instanties komen terecht in de niet meer zo 
verborgen vallei. De militairen Generaal Blin-

delings en Korporaal Boontjes 
kunnen niet voorkomen dat 
Helga Winters, minister van 
onvoorziene zaken, in het be-
zit komt van het parfum. Haar 
doel is duidelijk: alle tegen-
standers omturnen tot volge-
lingen. 
Onder de vier special agents 
is ook een stelletje: Tiffany en 
Koen van het R.A.M.B.O.-team 
worden ook blootgesteld aan 
het parfum maar dat blijkt ook 
nog een andere werking te 
hebben: als de liefde niet echt 
is, wordt dat ook op pijnlijke 
manier duidelijk gemaakt. Als 
uiteindelijk zo ongeveer ie-
dereen op iedereen verliefd 
dreigt te worden, met uitzon-
dering van Mark, de Minister 
President, besluit Ton Bioloog 
het parfum terug te storten in 
de ton. In de zaal is dan toch 
ook een zucht van verlichting 
te horen.
De rust is weergekeerd, de 
vlinders vliegen zorgeloos en 
de verliefde stelletjes kunnen 
weer op de oude voet door-
gaan. Special Agent Tiffany 
was degene die ons het een 
en ander over de musical toe-
vertrouwde. Ook met haar is 
het uiteindelijk allemaal goed 
gekomen. “Die verliefdheid is 
helemaal over, hoor”, verze-
kerde zij ons.
Het aantal rollen voor deze 
musical is groter dan het aan-
tal leerlingen van groep acht. 
Maar de groep beschikt over 
genoeg talent om niettemin 
alle rollen op schitterende wij-

:
Korporaal Boomtjes: Ryan Hellingman
Generaal Blindelings:  Marissa Meijn
Carmen camera rouw:  Robin Abels
Samantha zangers: Zenna Mirk
Liz zangeres:  Kris van der Molen
Pien visser: Lieke Tip
Visser Carmen: Robin Abels
Jamal pol. Agent:  Aron Beets
Tiffany pol. agent: Lieke Tip
Nadia pol. agent: Zenna Mirk
Koen pol agent: Ryan Hellingman
Brutus holbewoner: Silvester Wolzak
Julius holbewoner: Marissa Meijn
Co Piloot: Derk Ubbels
Johnny Crash: Chris Praag
Nara Zangeres: Kris van der molen
Baron: Aron Beets
Willem: Silvester Wolzak
Helga Winters: Eline Havik
Juf Sloof: Robin Abels
Ton Bioloog: Kris van der Molen

Rolverdeling

ze op de planken te zetten. Veel dubbelrollen 
en sommige zelfs meer dan twee. Het maakte 
de kinderen niet uit, maar de ouders hadden 
soms wel moeite om de vele typetjes uit elkaar 
te houden.
Voor juf Kim was dat allemaal glashelder. Zij 
deed de voorbereiding, de choreografie en de 
aankleding, waarvoor dank.
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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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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

Michael Pieterse in bestuurstrio van Pro-Active-Ict
Pro-Active ICT is in 2003 opge-
richt door Rene Mouton en Jos 
Cramer nadat hun toenmalige 
werkgever failliet ging. Die 
werkgever betrof een holding 
met een groot aantal werk-
maatschappijen die actief wa-
ren in de productie en import 
van machines voor de agrari-
sche sector. Het bedrijf was 
verspreid over heel Europa 
waarbij de automatiseringsaf-
deling (ICT) opereerde vanuit 
de Nederlandse holding.
In die tijd beperkte ICT zich 
veelal tot systeembeheer, net-
werkbeheer en ERP (Bedrijfs 
informatie systeem) onder-
steuning terwijl goedkopere 
internetverbindingen in op-
komst waren. Rene en Jos 
waren de beleidsbepalende 
verantwoordelijken voor de 
ICT binnen de inmiddels fail-
liete holding. De behoefte aan 
ICT-ondersteuning bleef bij 
een aantal werkmaatschap-
pijen bestaan en zij vroeg de 

twee deze ondersteuning onder eigen titel 
voort te zetten. In een periode van slechte 
arbeidsmarkt was de keuze snel gemaakt en 
werd Pro-Active ICT een feit. Hun slogan: ‘Uw 
eigen automatiseringsafdeling op een externe 
basis’ is volledig gestoeld op hun ervaring en 
werkwijze binnen de holding.
Pro-Active ICT heeft als doelstelling te functio-
neren als zijnde de eigen automatiseringsafde-
ling met als speerpunten; een hoge mate van 
betrokkenheid en laagdrempelig. Men denkt 
mee met alle ICT-gerelateerde vraagstukken en 
zetten zo nodig, onder eigen regie, derden par-
tijen in zodat de klant maar één aanspreekpunt 
houdt.
Na de start op een, tot kantoor omgebouw-
de, slaapkamer, was het in 2007 tijd voor een 

echt onderkomen. Dit gaf ruimte om een derde 
persoon aan te trekken en te gaan werken met 
stagiairs. Na wat wisselingen kwam in 2010 
Michael Pieterse (Wildschutweg) het team ver-
sterken. Michael had net zijn studie afgerond 
en ook privé een bovenmatige interesse in ICT. 
Met een goede klik en een juiste verdeling van 
taken zijn deze drie personen tot op de dag van 
vandaag verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van het bedrijf.
In 2011 werd een vierde persoon aangetrokken 
voor administratieve en commerciële werk-
zaamheden, waarna het bedrijf verhuisde naar 
de huidige locatie op de Processorstraat in Am-
sterdam.
Ook de werkzaamheden zijn door de jaren 
heen net het bedrijf meegegroeid. Waren het 
in de begin jaren veelal de systeem- en net-
werkbeheeractiviteiten die de expertise vroe-
gen, inmiddels is het aanbod van diensten in 
2018 zeer divers. IP-telefonie en cloud-dien-
sten ontbreken natuurlijk niet, maar ook op 
connectivity en ERP is expertise aanwezig.
Na een wat mindere tijd in 2015 profiteert het 
bedrijf volop van de aantrekkende economie. 
“We zijn nu op zoek naar een nieuwe collega,” 
licht Michael toe. Alle informatie over Pro-Acti-
ve is te vinden op: pro-active-ict.nl.
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Voor een heerlijke 
ontspanningsmassage.
Ook gespecialiseerd in 
babymassage en voetreflex bij 
behandeling van klachten.
Wordt vergoed!!!!

Kom het gerust eens proberen
als cadeautje aan jezelf of voor 
een ander!

Massagepraktijk  AdaCadabra

Ringdijk 24 
1456 AJ Wijdewormer

Ada Hanemaaijer
06 47177587   
www.adacadabra.nl

Ellen’s knipschuur
De kapper bij u in de buurt.

De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00
donderdag 9:00 - 21:00

zaterdag 9:00 - 12:00

Behandeling op afspraak

Ellen’s knipschuur  Hallerweg 74  1456 AX Neck 0299 470190

SANDERS
GAS SANITAIR
VERWARMING

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

DESKUNDIG ADVIES

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN
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SANITAIR SPECIAALZAAK Speciaalzaak in:

gas, sanitair,

verwarming,

mengkranen,

radiatoren,

keukenkranen,

klemfittingen,

klokthermostaten
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Een bekende
 dienst,

in een 
eigenw
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VAN NU
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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).

Extra lichtpunten in Neck

Halverwege juli werd er in Neck hard gewerkt 
aan het uitbreiden van het aantal lantaarnpa-
len. Dat was nodig door de vervanging van de 
oude verlichting door LED verlichting. LED ge-

bruik veel minder energie dan 
de vorige lampen, maar het 
geeft ook iets minder licht en 
dat merk je vooral waar de pa-
len wat verder uit elkaar staan. 
Dus werd meteen al besloten 
er een aantal bij te plaatsen. 
Voor de mannen van Pilkes is 
dat een fluitje van een cent, 
vooral ook omdat de voorbe-
reidende werkzaamheden al 
waren afgerond. Ze kwamen 
in een opgemaakt bedje, zeg 
maar.
En drie man sterk gaat dat van 

een leien dakje.
Deze paal werd overeind gehesen voor de deur 
van Nico Poel’s kantoor tegenover het dorps-
huis. Maar waar we heel erg blij mee zijn is de 
paal die midden op het paadje tussen Wild-
schutweg en de daarachter gelegen garage-
boxen werd gezet. Eindelijk gehoor gekregen? 
Het was altijd een duister pad met een paar 
ongelijke tegels om het extra lastig te maken. 
Het aantal ongelijke tegels is nu weliswaar 
sterk toegenomen door de aanleg van de elek-
triciteitskabel. Maar nu zie je tenminste waar 
je over gestruikeld bent. En dat ik toch ook wat 
waard. Het effect in de avonduurtjes is goed te 
zien.

avond werd bevestigd dat 
het rechttrekken geen kans-
rijk plan is. In plaats daarvan 
wordt de oplossing vooral ge-
zocht in het verbreden van de 
A7, en het wijzigen van de op-  
en afritten Purmerend Zuid en 
Zuidoostbeemster. Hier zijn 4 
alternatieven voor, die tijdens 
de avond zijn toegelicht.  
Oplossingsrichting A betreft 
het verbreden van de A7 naar 
2x3 rijstroken, en het aan-
brengen van een extra paral-
lelverbinding. In dit scenario 
kun je vanaf Hoorn niet meer 
de afslag Purmerend Zuid ne-
men, en kun je vanaf Purme-
rend centrum niet meer in-
voegen richting Zaandam. 
Oplossingsrichting B is gelijk, 
maar deze behoudt alle op- en 
afritten. Hier komt echter een 
aanvullend paralleltraject, zo-
dat de snelweg wordt ontlast. 
Variant C is eveneens 2x3 rij-
stroken, maar hierbij worden 
de op- en afritten van Purme-
rend Zuid richting Zaandam 
verplaatst, en komen dan 
als het ware in onze polder. 
Hoewel deze optie ingrijpend 
is, werd gezegd dat dit geen 
kansrijke optie is. 
De laatste optie is eveneens 
een versie met 2x3 rijstro-
ken, maar hierbij vervallen 
alle aansluitingen op de A7 
bij Zuidoostbeemster. Al het 
verkeer moet daarom naar 
Purmerend Zuid of Noord. Om 

dit letterlijk in goede banen te 
leiden, worden extra parallel-
banen aangelegd, en wordt 
het bestaande onderliggende 
wegennet uitgebreid. 
Al met al lijkt de oplossing 
voornamelijk te liggen in het 
verbreden naar 2x3 rijstro-
ken, en het wijzigen/verwij-
deren van een aantal op- en 
afritten. Het vele invoegende 
verkeer over een relatief kort 
stuk snelweg wordt namelijk 
gezien als dé doorstromings-
beperkende factor. 
Rijkswaterstaat voert grondi-
ge studies uit. De gemeente 
Purmerend heeft echter be-
sloten om zelfstandig ook on-
derzoek te laten doen naar dit 
project. Het is nog niet bekend 
wat de gemeente Purmerend 
hiermee wil bereiken, maar 
wellicht worden in dat onder-
zoek andere (Purmerendse) 
belangen sterker meegewo-
gen. Naast de A7 wordt er ook 
gekeken naar fietssnelwegen, 
openbaar vervoer en flexibel 
werken. 
Zodra de plannen concre-
ter worden, en de verstrekte 
grafische weergaven van de 
oplossingen beter worden, 
zullen wij u natuurlijk op de 
hoogte houden. Gelukkig 
houdt belangenvereniging 
‘Belang van Neckerstraat’ een 
stevige vinger aan de pols, zo-
dat we goed mogelijk geïnfor-
meerd blijven.

Gert Oskam

Corridor A7
Vervolg van pagina 1



22

Klaverjassen WWSV begint nieuw 
seizoen
Komende vrijdag, 7 septem-
ber, opent de boogbal haar 
poorten weer. Om 20:00 uur 
begint dan de eerste klaver-
jasavond van het nieuwe sei-
zoen 2018/2019. Het zal nu 
toch echt het laatste seizoen 
zijn dat er in de oude kantine 

geklaverjast wordt. 
Voor dit seizoen zijn de vol-
gende klaverjasavonden in de 
planning opgenomen: 5 okto-
ber, 2 november, 30 novem-
ber, 21 december, 25 januari, 
22 februari, 22 maart, 19 april 
en 17 mei 2019.

Dameskoor Wijdewormer aan het 
begin van druk seizoen
De dames hebben een lan-
ge vakantie achter de rug en 
staan alweer te popelen om 
aan hun eerste repetitie te 
kunnen beginnen. Niet dat zij 
hun stembanden in die perio-
de rust hebben gegund, maar 
zingen is toch weer net iets 
anders dan wat zij er meestal 
mee doen: gezellig babbelen. 
Op 29 juni hadden de dames 
hun laatste repetitie. Voor de 
eerste repetitie in dit nieu-
we seizoen, op 7 september,  
moeten de dames uitwijken 
naar de repetitieruimte van 
het dameskoor Quadijk, het 
kerkje van Kwadijk. Op zich 
geen straf, want de akoestiek 
is daar heerljk. Het is alleen 
even de afstand die het las-
tig maakt. Het dorpshuis is 
die vrijdag niet beschikbaar 
vanwege de huisvesting van 
het EK Witvis vissen. Maar de 
week daarop kunnen zij weer 
terecht in hun eigen ruim-
te in het dorpshuis. En dat is 

maar goed ook want al op 27 
september heeft het koor om 
14:30 uur een optreden in de 
Molentocht in Purmerend
En meteen de volgende dag 
hebben de dames hun jaar-
lijkse uitje dat dit jaar is geor-
ganiseerd door Alie Konijn en 
Gré Kwakernaat. Het was nog 
geheim, maar uit doorgaans 
betrouwbare bron weten we 
dat ze gaan eten bij La Plaza, 
een Libanees restaurant.
Op zondagmiddag 21 oktober 
wordt er opgetreden in de 10 
Gemeenten in Purmerend. 
Ook ditmaal vanaf 14:30 uur. 
Op woensdag 24 oktober gaat 
het koor naar het verzorgings-
huis Rosariumhorst in Krom-
menie.
Een stormachtig begin derhal-
ve. Voor de rest van het sei-
zoen zijn nog geen data vast-
gelegd, maar zodra daarover 
meer bekend wordt, vermel-
den wij dat.

Zonnebloem zonder hoogtevrees
Zonnebloemen hebben de 
neiging naar de zon toe te 
groeien, maar sommige exem-
plaren nemen dat wel erg 
letterlijk. Dit exemplaar staat 
in de voortuin bij de familie 
Bierhaalder en heeft de weg 
naar boven ambitieus ingezet. 
Inmiddels is de bloem aan-
gekomen op een hoogte van 
drie en een halve meter en 
de groei is er nog niet uit. Arie 
staat ernaast om aan te geven 
dat hem dit boven het hoofd 
is gegroeid.

Laatste Weidemolen bijna klaar
We wisten wel dat hij eraan 
kwam. Maar op 3 augustus was 
het dan zo ver en vonden op 
het land bij Arie van Twisk de 
eerste graafwerkzaamheden 
plaats en op 4 augustus werd 
de molenromp geplaatst. Dit 
is de vijfde en (waarschijnlijk) 
laatste weidemolen die wordt 
geplaatst. Ook deze staat weer 
op een plek waar vroeger een 
weidemolen heeft gestaan. 
Tijdens de graafwerkzaamhe-
den werden er ook nu weer 
restanten van de oude molen 
opgegraven. 
Dit wordt wel de grootste 
weidemolen, met een vlucht 
(lengte van 2 wieken van top 
tot teen) van 7 meter. Ter ver-
gelijking, de molen bij de fa-
milie Kooter heeft een vlucht 
van 5 meter. Bij het ter perse 
gaan van deze uitgave zaten 
de wieken en de staart er nog 
niet op. De reden was, dat ze 
nog niet af waren. Maar als 
alles mee zit, dan kunnen we 

tijdens de zeskamp op korte afstand de nieuwe 
molen bewonderen. 
Theo Witteman heeft gezorgd voor de sponse-
ring en de molen is gebouwd door Wessel Rem. 
Wessel is een bekende staartmolenbouwer uit 
Wormer en Theo Witteman werkt vaak met 

hem samen. Maar door veel werk op zijn eigen 
bedrijf had Theo er deze keer geen tijd voor. 
Wel zagen we bij de bouw zowel Theo, Wessel 
en Arie. Op de foto zien we de molen zonder 
wieken en staart. In het volgende journaal heb-
ben we een foto van de complete molen met 
wieken, staart en alle namen van iedereen die 
betrokken was bij de bouw van deze molen.

René Provoost

Weer prachtige tussenstand 
bijdrage van onze lezers
Het tellertje van onze penningmeester loopt 
nog steeds lekker door en staat nu op € 
1.855,-. Wij zijn u daar heel dankbaar voor. 
Niet alleen de penningmeester, maar wij alle-
maal voelen ons daar prettiger door. Minder 
zorgen, het doet ons goed. In het oktober-
nummer, en dat wordt weer een hele dikke 
met alle feestweek activiteiten, maken wij de 
eindstand bekend. En wat zou dat toch leuk 
zijn als die boven de € 2.000,- komt. Voor wie 
het vergeten was nog een keer de gegevens. 
IBAN:  NL 42 INGB 0003 6109 62 
ten name van St. Wijdewormerjournaal
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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
Wo 5-9 E.K.Witvissen 17:00 Dvz zaal
 Tot en met  
Za 8-9 E.K.Witvissen 17:00 Dvz zaal
 Van af de Neckermolen 
 tot spijkerboor 150 personen 
 uit diverse Landen  
Ma 10-9 C.C. WW 20:30 Foyer
Vr 14-9 Besloten Feest 20:00 Foyer
Di 25-9 Damesklaverjassen 20:00 Foyer
Za 29-9 Besloten Feest 16:00 Foyer
Za 29-9 Rokers van Neck      
 Afhalen Vanaf 15:00 uur 

Eindstand competitie Biljartclub SDH is opgemaakt
Biljarten is wat de spelregels 
betreft redelijk eenvoudig. Dat 
geldt echter geenszins voor de 
uitvoering, het stoten. Biljar-
ters hebben het dan over het 
effect van een bal dat ze mee-
geven door de bal op een be-
paalde plek te raken. Trekken, 
doorstoten, piqueren. Het zijn 
stuk voor stuk technieken die 
de bal een extra curve mee-
geven om in moeilijke om-
standigheden toch te kunnen 
scoren. Het aantal beurten dat 
een speler nodig heeft om het 
benodigde aantal punten in 
een partij bij elkaar te spelen 

bepaalt het gemiddelde, het 
moyenne van de speler. Sim-
pel gezegd: als je zes beurten 
nodig hebt om de zestig be-
nodigde punten bij elkaar te 
spelen, is het moyenne dus 
10. Voor de competitie van 
SDH werden alle moyennes 
van het seizoen opgeteld en 
dan blijkt Arie Bierhaalder het 
best gescoord te hebben. 
We houden niet zo van af-
kortingen dus zochten we uit 
waar dat SDH vandaan komt. 
Voor dat soort dingen moet 
je bij Piet Gans zijn dus bel-
den we die maar even op. Hij 

wist ons te vertellen dat SDH 
staat voor Sociëteit de Hoek. 
Deze was destijds gevestigd in 
het café Marees, het gebouw 
waarin nu restaurant MARIO 
zijn gasten verwent. Het was 
een echte sociëteit waarin 
ook andere verenigingen te-
recht konden zoals de toneel-
vereniging bijvoorbeeld. Maar 
de Biljartclub SDH heeft de 
prijzenkast uit die periode nog 
in bezit en daarop staat de 
naam nog duidelijk leesbaar: 
SDH. Het nieuwe seizoen 
2018/2019 begint op 13 sep-
tember en dan beginnen alle 

spelers weer met een schone 
lei.
Heb je belangstelling voor het 
biljarten kom eens langs. De 
biljartclub speelt op de don-
derdagavond vanaf 19:30 uur-
op donderdagavond.

De uitslagen:
1 Arie Bierhaalder (64)
2 Gerrit Brantjes (61)
3 Ed Meyn (54)
4 Gerard van Dorp (49)
5 Jaap Zijp (48)
6 Piet Gans (37)
7 Klaas Soederhuizen (35)
8 Gerard Slijkerman (31)

Bestellen kan tot Wo 26 sept
Gerookte paling
Gerookte Zalm
Gerookte Makreel
Edwin Kroezen 06-15449772

Rokers van Neck 

Damesklaverjassen begint weer op 25 september.
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poel makelaardij

Wouters bv
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3a
1461 DW  Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Bouw- en aannemingsbedrijf

Oosteinde 19
1647 AA  Berkhout

Tel.    0299 551120
Fax:  0299 551005
Mob: 06 23669845

Ruud John

Ook bij u in de buurt!
Zaandam, Purmerend, Volendam en Hoorn 

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

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

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

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

DE HEER
Elektrotechniek

Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra

fax 0299 463343
tel. 0299 461980 / 06 53883296
info@deheer-elektrotechniek.nl


