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Informatiebijeenkomsten glasvezel

• 1 december, Muziekvereniging Excelsior, Twiskeweg 103 
in Oostzaan: 14.00 - 16.00 uur 

• 1 december, De Lepelaar in Jisp: 15.00 - 17.00 uur
• 7 december, Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder 

Dorpsstraat 32-A in Zuiderwoude: 19.30 - 21.30 uur
• 8 december, Café de drie zwanen, Den Ilp 68 in Den Ilp: 

11.00 - 15.00 uur 
• 8 december, dorpshuis Wijdewormer, Neck:  

13.00 - 17.00 uur

17 december: GO / NO GO: dan wordt bepaald of de beno-
digde 40% is behaald in Zaanstreek-Waterland Buiten

Glasvezel, het is nu of nooit - meldt u aan voor de 17e
Help uzelf en uw buren aan snel en stabiel internet
Het is nu of nooit om glasvezel 
binnen ons gebied te kunnen 
realiseren! Deze kans krijgen 
we niet meer.
Als 40% van de bewoners in 
de buitengebieden en kleine 
kernen zich voor 17 december 
2018 aanmeldt bij één van de 
vijf op de site genoemde dien-
stenaanbieders die hieronder 

Voordelen
• Supersnelle verbinding, gelijk voor down- en uploaden
• Snelheid gegarandeerd en niet afhankelijk van andere 

gebruikers (ook niet thuis), slecht weer, of afstanden naar 
een schakelkast

• Voorbereid op de toekomst: zorg, bedrijfseisen, overheids-
communicatie, zwaar dataverkeer

• Uw huis sneller verkocht: er zijn al verkopen afgeketst 
door het ontbreken van snel internet

• Betere beeldkwaliteit

Als we nu geen gebruik maken 
van de mogelijkheid om glas-
vezel te krijgen, dan wordt het 
gebied te klein om in de toe-
komst alsnog te worden aan-
gesloten.
Als u nog vragen hebt over 
glasvezel, kom dan naar een 
van de komende informatie-
bijeenkomsten in de regio - zie 
het blauwe kader hieronder.
Hebt u Facebook, houd dan 

vooral de pagina’s Wij zijn Wij-
dewormer en Glasvezel Zaan-
streek Waterland Buiten in de 
gaten. Het is ook altijd moge-
lijk een van de ambassadeurs 
te benaderen. Hun gegevens 
staan op de website van Glas-
vezel buitenaf. 
De antwoorden op de meest 
gestelde vragen over glasvezel 
vindt u op pagina 11 van dit 
WWJ.

staan, dat wil zeggen voor mi-
nimaal 1 jaar een abonnement 
afneemt, dan komt er glasve-
zel in het Zaanstreek-Water-
land buitengebied. Uw huis 
wordt dan verbonden met 
glasvezel. Wacht niet af maar 

meld u vandaag nog aan! Doe 
de postcodecheck op www.
glasvezelbuitenaf.nl.
Op de site helloworldglasve-
zel.nl kunt u deze providers 
van tv, internet en bellen ver-
gelijken.
Tevens bestaat de mogelijk-
heid de op de site genoemde 
lokale verkopers om gratis 

advies te vragen en via hen 
abonnementen af te sluiten. 
Doe mee met deze eenmali-
ge unieke kans voor glasvezel 
aanleg in de kleine kernen en 
het buitengebied en meldt u 
aan vóór 17 december 2018!
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 5 januari
Kopij uiterlijk op:
woensdag 26 december
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 11 december
Plastic: 
maandag 20 december
Groen: 
dinsdag 4 en 18 december
maandag 31 december

Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
28 januari

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

Grof vuil
Grof vuil kan worden afge-

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

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

Contact Commissie
Volgt.

Ook snelheid dorp te hoog
Ook midden in het 30 km ge-
bied van Neck, ter hoogte van 
de openbare basisschool en 
kinderopvang Baloe wordt 
structureel te hard geleden. 
Dit blijkt een meting uitge-
voerd op de Noorderweg ter 
hoogte van de afvalbakken op 
het Wijdewormerplein. 
Van dinsdag 30 oktober tot 
dinsdag 12 november is de 
meting uitgevoerd. De ver-
keersoverlast in het dorp is 
tweeledig. Enerzijds het aan-
tal auto’s dat bij een file op 
de A7 omrijdt via de Noorder-
weg, en anderzijds is het de 
snelheid waarmee gereden 
wordt. Die twee factoren gaan 
vaak hand in hand, aangezien 
sluipverkeer vaak gehaast rij-
gedrag vertoont. De resulta-
ten die door de gemeente zijn 
gedeeld zijn helaas wederom 
gemiddelden. Hierdoor wordt 
niet inzichtelijk hoeveel auto’s 
er door het dorp rijden ten 
tijde van drukte op de A7. De 
aantallen worden immers uit-
gesmeerd over 2 weken; de 
piek is niet zichtbaar. De tabel 
hieronder geeft de aantallen 
auto’s weer in een bepaalde 
periode. 

Periode Gem. aantal 
voertuigen 
p/d

Ma-vr 1615

Za-zo 1530

Ma-vr 07-
19u

1290

Ma-vr 19-
23u

236

Ma-vr 23-
07u

89

Periode Aantal 
totaal

Perc. Max
snelheid

Gem.
snelheid

% te 
hard

07-19u 17141 80,0% 57,5 28,3 37,6%

19-23u 3028 14,1% 57,9 28,7 41,3%

23-07u 1251 7,8% 53,9 30,8 53,4%

De snelheidsmeting is sa-
mengevat in de onderstaan-
de tabel. Er is een sortering 
gemaakt per tijdvak. Hieruit 
blijkt dat overdag 38% van 
het verkeer te hard rijdt, en in 

de nacht is dat zelfs 53%! De 
hoogste snelheid is maar liefst 
57,9 kilometer per uur.
De gemeente gaf aan dat 
mede naar aanleiding van 
deze uitkomsten er in febru-
ari 2019 snelheidsremmende 
maatregelen worden getrof-
fen. Helaas werd dit niet na-
der toegelicht, en zullen wij 
hier dus in een volgende editie 
op terugkomen. 

Gert OskamDe Plasdras in bloei
De plasdras aan de Jisperdijk 
is elk seizoen weer anders. 
Maar nu er weinig water in 
staat, kan de plantengroei uit-

bundig zijn gang gaan. Zo zien 
we in november een prachtige 
gele bodem.

René Provoost

Gevonden: armbandje
Half oktober gevonden aan de Leeghwaterstraat: een gouden, 
danwel goudkleurig armbandje. Het armbandje heeft een bij-
zonderheid dat de eigenaar mag omschrijven. 
Informatie Nicoliene Veerman via nacv66@gmail.com.
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Bloemen voor Frank Deinum
Frank Deinum krijgt bloemen van wethouder 
Harold Halewijn als dank voor het voorzitter-
schap van de Raad van Overleg (RVO) waar hij 
op 15 november afscheid van nam.

Vernieuwing, beperking èn uitbreiding WWJ
Beste lezer van het Wijde Wormer Journaal,
In het voorjaar berichtte onze Penningmeester 
dat de kosten om het WWJ te maken, hoger 
waren dan de opbrengsten. Het zag er financi-
eel wat somber uit. Ook daardoor was er geen 
ruimte voor noodzakelijke verbeteringen van 
bepaalde processen.
Er is toen een sponsoractie op touw gezet en 
de reacties waren werkelijk hartverwarmend. 
Ik kan u melden dat 160 mensen een bedrag 
hebben gedoneerd van € 2.150. Fantastisch, ik 
dank de gulle gevers van harte!
We werken als organisatie met geweldige vrij-
willigers en die nemen soms hun eigen ‘gereed-
schap’ (lees software) mee.  Als zo’n vrijwilliger 
niet meer voor het WWJ kan werken, verdwijnt 
ook die software, drama dus voor de redactie. 
In oktober is daarom een verzoek ingediend 
bij Stichting Support & Cultuur en Sport Wor-
merland, voor het kunnen aanschaffen van 
boekhoudsoftware en/of publiceersoftware. 
We kregen al na  korte tijd het bericht terug dat 
we voor € 1.500 subsidie hiervoor toegezegd 
hebben gekregen. Geweldig, na bij 20 jaar be-
staan, eindelijk onze eigen software. Veel dank 
namens het bestuur & redactie van het WWJ.
Om ons blad te kunnen blijven publiceren zijn 
er nog wat aanvullende maatregelen genomen. 
Zo zult u wellicht gemerkt hebben dat de vorige 
uitgave op een lichtere papiersoort is geprint. 

Ontsteken kerstboom
Ook dit jaar wordt er weer een kerstboom op 
het dorpsplein neergezet en opgetuigd door 
het Oranjecomité. En volgens traditie wordt er 
(vanaf 1997) een inwoner van de Wijdewormer 
uitgekozen om de kerstboom te ontsteken. Het 
gaat dan altijd om iemand die zich op een spe-
ciale manier verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de Wijdewormer. Dit jaar hebben wij aan Jaap 
en Ina Poel gevraagd of zij dit jaar onze boom 
willen ontsteken. Het gebeurt dit jaar op zater-
dag 15 december om 20.00 uur. Na afloop gaan 
we dan, ook weer volgens traditie, onder het 
genot van een kerstborrel met elkaar gezellig 
bijpraten. Het zou toch zo leuk zijn als je er ook 
bij bent.

René Provoost

Dat bespaart niet alleen kosten, maar ook het 
milieu en vooral de fietstassen van onze bezor-
gers!
Nadat de grote initiator èn motor van het WWJ, 
Cees van Dalsum, zes jaar geleden overleed, 
heeft Siem van de Brom het stokje als hoofd-
redacteur overgenomen. Hij heeft dit met veel 
inzet en enthousiasme gedaan, maar moest 
helaas wegens gezondheidsredenen zijn werk 
stopzetten. Erg jammer en ik wil Siem, mede 
namens het voltallige bestuur, onze dank over-
brengen. Maar ik vermoed dat we nog wel re-
gelmatig een berichtje of actuele foto uit de 
polder van Siem zullen ontvangen.
In zo’n relatief kleine gemeenschap als de onze, 
is het vinden van een opvolger voor Siem niet 
eenvoudig. Maar gelukkig hebben we Roy Buij-
ze bereid gevonden deze functie op zich te 
nemen. U heeft dit al in het oktober nummer 
uitvoerig kunnen lezen.
Ook is er nagedacht over de omvang van het 
WWJ.  Het bestuur heeft besloten het aantal 
pagina’s te beperken tot 24. Daar staat tegen-
over dat begin 2019 de zowel technisch als in-
houdelijk vernieuwde website van het Wijde-
wormerjournaal gelanceerd zal worden. Mike 
Groot heeft zich gemeld om als Webdesigner 
bij het WWJ te komen werken. Mike studeert 
aan het Horizoncollege ‘applicatie & media-
ontwikkeling’ en kan dus websites bouwen en 
technisch onderhouden. De redactie zoekt nog 
iemand die de taak van web redacteur op zich 
wil nemen.
Dus al met al leek het even een moeilijk jaar 
te worden voor het WWJ, zowel op personeels- 
als op financieel gebied. Maar gelukkig kunnen 
we met de nieuwe ontwikkelingen en toezeg-
gingen weer een hele poos voort!
Nogmaals dank aan allen die het WWJ een 
warm hart toedragen!

Lex Bösensell
    (voorzitter)
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eterij

Effe Anders
Koemarkt 5

1441 DA  Purmerend

Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779

Mobiel:06 24200896

keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)

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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:

80 20161936

Peperstraat 24, Purmerend
 0299-421706   |   www.pietdejongh.nl
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MB Elektro- & BeveiligingsTechniek

Elektrotechniek
Beveiligingstechniek
Datanetwerken
Intercomsystemen

Wildschutweg 33  1456 AD  Wijdewormer
Tel: 0299-473620  Mob: 0643090370

Mail: mark@mb-elektro.nl
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B&B en theetuin Marialin 10 jaar
In mei 2008 begon Miriam van 
der Kroft een Bed en Breakfast 
(B&B) en een theetuin aan 
de Zuiderweg 33. Ze bedacht 
de naam Marialin. Maria is 
haar eerste doopnaam en lin 
zijn de eerste letters van haar 
dochter Linda.
Miriam was hiervoor secreta-
resse geweest. Na haar schei-
ding eind 2007 heeft zij gepro-
beerd weer een baan op kan-
toor te krijgen. Toen dit echter 
niet lukte, besloot zij van de 
schuur achter haar huis een 
studio te maken en deze als 
Bed en Breakfast te verhuren. 
De bedoeling was van maart 
tot oktober, echter snel werd 
duidelijk, dat bijna het ge-
hele jaar door gasten wilden 
komen. In 2009 kwam daar 1 
kamer in huis bij. Medio
2012 heeft zij de bovenver-
dieping geheel voor de B&B 
ingericht. Een jaar geleden 

besloot ze zich in te schrijven 
bij Booking.com. Dit bleek 
een goede keuze en dit jaar 
zit ze bijna elke week vol. De 
gasten die ze krijgt komen, 
meestal voor één nacht maar 
soms voor twee of meer. De 
redenen om te kiezen voor 
deze B&B zijn verschillend. 
Of ze eten bij Mario, brengen 
een bezoek aan de Zaanse 
Schans, de golfbaan, Volen-
dam, Amsterdam of andere 
plaatsen en activiteiten in de 
regio. Vaak nemen ze dan fiet-
sen mee. Dit is als je bij Mario 
gaat eten sowieso een goed 
idee. De meeste gasten ko-
men uit Nederland, de gasten 
via Booking.com komen van-
uit alle continenten, wat soms 
de gekste voorvallen met zich 
meebrengt en wat het hebben 
van een B&B zo leuk maakt. Ze 
heeft ook 2 boekjes waar de 
gasten wat in kunnen schrij-

Voorzittershamer beviel Gerda Laan voor één keer
Nee, ze heeft het nu 27 jaar 
gedaan, voor Gerda Laan 
is het echt klaar. Ze verlaat 
maart volgend jaar de Contact 
Commissie maar woensdag 21 
november  zat ze in het Dorps-
huis Wijdewormer nog de ge-
zamenlijke vergadering voor 
met het gemeentebestuur 
Wormerland. Gezeten naast 
burgemeester Tange werkte 
ze de agenda af inclusief een 
ingelast punt om aandacht te 
geven aan het glasvezelpro-
ject . Het was haar eerste keer 
als voorzitter zei ze en haar 
laatste.
Hoe vond ze zelf dat het ging?
‘Het was vanavond wel een 
fijne sfeer. Dat is wel anders 
geweest. Wij zijn een  lastige 
club voor het gemeentebe-
stuur, onder andere omdat 
er veel gezeurd wordt over 
dezelfde punten. Maar als je 
geen antwoord krijgt, of als 
er niks gebeurt, dan blijf je 
natuurlijk vragen.  En ja, dan 
raakt er wel eens iemand ge-

irriteerd en dan kan de sfeer 
wel eens grimmig worden. 
Dat was vanavond niet zo. De 
wethouders zaten er redelijk 
ontspannen in, de opmerkin-
gen uit de zaal werden goed 
opgenomen.’
Wat ging er goed vanavond?
‘Er was een grote opkomst, 
dat vind ik positief. Ook dat 
is wel eens anders geweest. 
En er waren vanavond veel 
raadsleden aanwezig, ook 
raadsleden die in andere ker-
nen van Wormerland wonen. 
Ons was gevraagd een half uur 
van tevoren  aanwezig te zijn 
om kennis te maken met deze 
raadsleden. Ik had het wel 
handig gevonden als ze dan 
ook een naambordje hadden 
opgehad, of zoiets, maar goed 
ze waren er. En ik heb wel het 
gevoel dat we vanavond in 
onze opmerkingen en vragen 
serieus zijn genomen.’
Waar blijkt dat uit?
‘De aandacht voor het sluip-
verkeer bijvoorbeeld. We 

praten daar al heel lang over. 
We hebben inderdaad even 
de hoop gehad dat beter zou 
worden met de invoering van 
de spitsstrook op de A7, maar 
we moeten constateren dat 
het weer hopeloos vastloopt 
in de spits en daarmee is er nu 
meer sluipverkeer dan ooit.  
Ik verwacht dat het gemeen-
tebestuur nu de toezegging 
nakomt om binnenkort zoge-
naamde smiley ’s te plaatsen 
op de Noorderweg en de Zui-
derweg om automobilisten 
erop te attenderen hoe hard 
ze rijden en meteen te meten 
hoe vaak dat gebeurt. Burge-
meester Tange was heel dui-
delijk. Hij is ervan overtuigd 
dat het veel gebeurt. En hij 
maakte ook duidelijk dat het 
gemeentebestuur serieus wil 
nadenken hoe daar vervol-
gens tegen moet worden op-
getreden.’
Verder nog iets?
‘Veel van wat op de agenda 
stond is al meer keren voor-

bij gekomen, maar bijzonder 
vond ik de opmerkingen  van 
wethouder Kees van  Waaijen 
over het plan Zuid. Realisering 
lijkt nu echt een stuk dichter-
bij gekomen.’
En straks, na 27 jaar zonder 
een rol binnen de Contact 
Commissie?
‘Eerlijk gezegd weet ik dat nog 
niet. Ik ben er destijds samen 
met Co Konijn ingestapt om-
dat we vonden dat dit een 
nuttig instituut is. Co is vorig 
jaar gestopt. Ik wilde dat ei-
genlijk ook, maar omdat er 
vrij nieuwe inwoners in  de 
Contact Commissie kwamen 
is mij gevraagd ht nog een jaar 
te doen om ze in te werken. 
Ik denk dat ze het nu prima 
zelf kunnen. Dat is belangrijk, 
want als ik iets wens, is het 
dat de Contact Commissie 
blijft bestaan. Het is belangrijk 
om de gemeente tegendruk te 
blijven geven.’

ven. We lezen hele leuke reac-
ties. Bij Booking.com heeft ze 
een waardering van 7.9. Naast 
de B&B geeft Miriam ook 
workshops in het maken van 
paas-, herfst- en kerststukjes 
en geeft ze kledingparty’s aan 
huis. Ze zorgt dan ook voor 
koffie en eigengemaakte ap-
peltaart. Velen zullen Miriam 

ook kennen van de contact-
commissie waar ze van 2009 
tot 2013 voorzitter van was. 
Een veelzijdige vrouw die we 
feliciteren met haar 10-jarig 
bestaan. Op de foto door Mi-
riam aangeleverd, Miriam met 
twee gasten uit India.

René Provoost
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Goud en zilver voor Kris van der Molen
Kris van der Molen heeft zon-
dag 28 oktober twee keer 
goud en één keer zilver ge-
wonnen tijdens het Open Ne-
derlands Kampioenschap in 
Almere. Kris behaalde tijdens 
het internationale karatetoer-
nooi individueel goud in haar 
leeftijdsklasse (10 tot 12 jaar). 
Daarnaast mocht ze, in team-
verband, zowel een gouden 
als een zilveren medaille in 
ontvangst nemen.
Het topsportcentrum in Alme-

re bood het weekend van 27 
en28 oktober plaats aan de 
Nederlandse karatejeugd (tot 
21 jaar) maar ook uit de om-
liggende landen waren karate-
ka’s afgereisd. Op zondag was 
het de beurt aan de jongste 
deelnemers (tot 14 jaar) en 
Kris en haar clubgenootjes van 
Sambon sport uit De Rijp. 
Overtuigend
In de ochtend  won Kris de 
eerste partij tegen haar Ne-
derlandse tegenstandster 
overtuigend zodat ze even la-
ter alweer de mat op mocht 
en opnieuw  een mooie partij 
liet zijn waarbij ze er, dankzij 
een mooie hoge trap, met de 
winst vandoor ging. Met het 
uitschakelen van haar eerste 
twee tegenstandsters had Kris 
de halve finale bereikt. Door 
haar tegenstandster in de hal-
ve finale vervolgens met nul 

DZS heeft vrouwen senioren team 30+
Bij voetbalvereniging DZS is 
een vrouwenteam 30+ tot 
stand gekomen, het initiatief 
is genomen door Dorien de 
Goede en er zijn tot nu toe 9 
dames die zich hebben aange-
meld.
Voor vrouwen die na hun 
dertigste het voetballen zo 
leuk blijven vinden dat zij hun 
voetbalschoenen nog niet in 
de wilgen willen hangen, is 
het Vrouwen 7x7 30+ opge-
richt. Hierbij nemen teams, 
bestaande uit 7 speelsters, het 
op een half veld tegen elkaar 
op. Niet het presteren staat 
centraal bij de speelsters van 
30+, maar het spelplezier van 
voetballen met en tegen leef-
tijdsgenoten.
7x7 voetbal is de perfecte 
voetbalvorm voor speelsters 
met een drukke agenda die 
niet wekelijks willen spelen, 
voor speelsters die geen ge-

noeg van voetbal kunnen 
krijgen en op zoek zijn naar 
een extra speelmoment, of  
teams die door een terugloop 
van het aantal leden geen elf-
tal meer op de been kunnen 
brengen.
De spelregels zijn bij 7x7 voet-
bal aangepast, de buitenspel-
regel is vervallen, de straf-
schop wordt vanaf 8 meter 
van de doellijn genomen en 
de sliding is niet toegestaan. 
Dat vermindert de kans op 
blessures.
De KNVB biedt verschillende 
mogelijkheden om met een 
7x7 team aan een competi-
tievorm deel te nemen, maar 
voor de DZS dames zal het de 
eerst komende weken alleen 
maar trainen zijn. Dat gebeurt 
onder leiding van Ronald de 
Goede en Jelco Deinum om in 
vorm te komen en af en toe 
een oefenwedstrijd of toer-

nooien gaan spelen. Pas als 
het nieuwe complex is vol-
tooid wordt er deelgenomen 
aan een competitie, aldus Do-
rien.
Belangstellenden voor deze 
vorm van voetbal kunnen 
contact opnemen met Dorien 
de Goede, telefoonnr. 06-
51745608 of een mail naar: 

ronaldendorien@gmail.com

Op de foto bovenste rij v.l.n.r.: 
Jelco Deinum, Maartje Salo-
mons, Nancy van Daal, Enny 
v.d. Lugt en Ronald de Goede
onderste rij v.l.n.r.: Esthel 
Elings, Dorien de Goede en 
Sonja Otsen.

punten de mat af te sturen, 
haalde ze met gemak de fina-
le. In de finale scoorden Kris 
en haar tegenstandster om 
beurten punten en was het 
tot het einde zeer spannend 
wie er uiteindelijk goud zou 
pakken .  Maar opnieuw was 

het de hoge trap die Kris, in 
de laatste seconden van de 
wedstrijd, 3 punten opleverde 
en daarmee tevens, voor het 
tweede jaar op rij, de kampi-
oenstitel in haar leeftijdscate-
gorie.

Janet van der Molen
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Arie Bierhaalder 2e in Zevenheuvelenloop
Op zaterdag 17 november or-
ganiseerdede Stichting Zeven-
heuvelenloop de Zevenheuve-
lennachtloop en op zondag 18 
november de Zevenheuvelen-
loop.
De zesde Zevenheuvelen-
nachtloop(7 km) was met een 
temperatuur van 2 graden 
rond de start om 19.00 uur 
fris, het parcours loopt voor 
een groot gedeelte over het 
parcours van de 15 km. Er 
was een record aantal deel-
nemers die volop genoten van 
de sfeervolle verlichting in het 
start en finish gebied, halver-
wege de loop op de omhoog-
lopende weg, de Louisiaweg, 
naar de Kwakkenberg(85 m. 
hoog) betoverde de Led-ver-
lichting het donkere bos aan 
de rand van Nijmegen. De 
laatste kilometers naar bene-
den werden de lopers richting 
de finish, waar duizenden toe-
schouwers stonden, geholpen 

Amsterdam Marathon
Zondag 21 oktober werd de marathon van Am-
sterdam gelopen, de weersomstandigheden 
waren prima te noemen, weinig wind en bij 
een temperatuur van 13 graden zijn in totaal 
45.000 lopers van start gegaan, op de mara-
thon waren geen deelnemers uit Wijdewormer 
wel op de Mizuno halve marathon 21,1 km en 
de TCS 8 km.
Uitslag halve marathon:
Nils Breebaart 1.38.23
Remco Overstegen 1.46.54
Michel Schooneman 1.52.39
Peter de Vries 2.04.57
Renate Hellingman 2.12.28 
Uitslag TCS 8 km.
Falco van den Hoogen 36.52
Stephan van den Hoogen  42.13
Richard van den Hoogen 43.13

Bestuurswisseling EMM
Arie van Twisk is na 25 jaar 
uit het bestuur van Eendracht 
Maakt Macht getreden. Hij 
was in 1993 al zeer betrokken 
bij de ijsclub als trainer voor 
het jeugdschaatsen dus toen 
er een plaats vrij kwam, vond 
de club het een logische stap 
om hem aan het bestuur toe 
te voegen. De ijsclub is erg 
dankbaar voor wat hij al die 
jaren gedaan heeft. 
Niet alleen heeft Van Twisk als 
jeugdtrainer het jeugdschaat-
sen op de kaart heeft gezet, 
hij was ook ijsmeester voor de 
Bannetocht, een heel belang-
rijke taak om de ijskwaliteit 
te controleren en te bepalen 
of de tocht door kan gaan of 
niet. Als boegbeeld van de ijs-
club was hij aanwezig met de 
praalwagen optocht tijdens 
het 375 jarig bestaan van de 
polder. En zijn schuur mag nog 
steeds als opslag gebruikt wor-
den. De vereniging zoekt voor 

Anna Konijn 
tweede in 
Landgraaf
Anna Konijn is in het weekend 
van 10 en 11 november als 
tweede geëindigd tijdens de 
We Love Snow cup in Land-
graaf (Limburg).
In de eerste run werd Anna 
tweede achter de Nederland-
se kampioen indoor dit jaar, 
maar in de tweede run nam 
Anna revanche door de snel-
ste tijd van alle meisjes onder 
de twaalf jaar neer te zetten 
en daarmee in het totaal klas-
sement als tweede te eindi-
gen. Haar broertje Koen nam 
voor het eerst deel aan een 
officiële ski wedstrijd en werd 
keurig achtste.
Anna gaat eind november 
voor een week naar Oosten-
rijk voor een training op snel-
lere disciplines, en tijdens de 
kerstperiode gaat Anna voor 
drie weken naar Oostenrijk 
voor training en wedstrijden, 
Koen gaat in de kerstperiode 
ook naar Oostenrijk voor trai-
ning en wedstrijden.
Het Wijdewormer Journaal 
wenst Anna en Koen veel suc-
ces toe.

door de bewoners van de Gelderselaan die een 
levendig feest hadden neergezet. Al met al een 
geweldige beleving, Arie zette een tijd neer van 
35.13 min. Wat goed is voor een tweede plaats 
in de categorie 70+.
Op zondag waren 3 deelnemers uit Wijdewor-
mer aanwezig, onder ideale weersomstandig-
heden, voor de Zevenheuvelenloop 15 km., de 
uitslag:
Martin Huisman 15 km in 1.09.55 uur
Rogier Stam 15 km in 1.16.45 uur
Peter de Vries 15 km. in 1.25.51 uur
Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaal-
de resultaat.

hem een nieuwe bestuurslid, 
iemand die tevens als ijsmees-
ter wil optreden voor de Ban-
netocht.
Ook Jaap Kramer heeft zijn 
functie als penningmeester 
neergelegd. Die functie wordt 
overgenomen door Ans Jonk. 
Kramer blijft nog wel deel uit-
maken van het bestuur.
Ook dit jaar is het weer ge-
lukt  om met een groep van 35 
personen, jeugd en verlengd 

jeugd schaatsen te formeren. 
Dat is vooral te danken aan  
Demi en Corine van Schagen 
die er veel werk voor verzet 
hebben en samen met de an-
dere trainers het toch weer 
voor elkaar hebben gekregen.
Wegens teruglopende belang-
stelling de afgelopen jaren or-
ganiseert het bestuur dit jaar 
geen bus voor bezoek aan de 
ijsbaan in Hoorn tijdens de 
kerstvakantie. 
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Openingstijden:
Lunch:
vrijdag t/m zondag: 12.00-15.00.
Diner:
woensdag t/m zondag: 17.00-22.00.

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

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

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

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

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

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

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

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

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

“WIJ VERZORGEN NAAR UW WENSEN, DE OPVANG 
VAN UW KINDEREN IN HUISELIJKE SFEER”. www.degoedetuinen.nl   Wijdewormer   06-10795323  

wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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Beets BV bij laatste drie Zaanse Ondernemersdag
Op dinsdag 6 november vond 
de 30ste Zaanse Onderne-
mersdag plaats. Het vormt 
de afsluiting van een enkele 
maanden durende afvalrace 
die start met 24 bedrijven. Een 
jury beoordeelt deze bedrij-
ven op een aantal criteria zo-
als maatschappelijke betrok-
kenheid, duurzaamheid, soli-
diteit en inventiviteit. Na deze 
eerste selectie blijven er zes 
over die in een tweede ronde 
verder worden bekeken. In de 
laatste ronde zijn dan nog drie 
genomineerden die gaan strij-
den voor de laatste plaats. 
Van elk van deze drie bedrij-
ven wordt een promo filmpje 
gemaakt waarin zij de kans 
krijgen duidelijk te maken 
waarin zij uitblinken. In deze 
fase krijgt ook het publiek de 
mogelijkheid zijn voorkeur uit 
te spreken door te stemmen 
op een van de filmpjes. 
In totaal werden op deze ma-
nier 8000 stemmen uitge-
bracht die voor het grootste 
deel terecht kwamen bij de 

twee koplopers op dat mo-
ment: Babino kinderopvang 
en… Beets BV, met een lichte 
voorsprong voor de eerste. 
In deze laatste fase konden 
ook leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs kennis maken 
met deze bedrijven. Zo bracht 
een groep leerlingen een dag-
je door bij Beets BV. Daar werd 
de jongelui gedemonstreerd 
welke effecten de dodehoek-
spiegel heeft en waar men 
zich maar beter niet kan op-
houden rondom een vracht-

wagen. En dat de wereld er 
in een vrachtwagencabine 
heel anders uitziet konden zij 
tijdens een rondje naast de 
chauffeur zelf ervaren. 
Veel bekijks trok de oldtimer 
waarmee Albert Beets, de 
grondlegger van het bedrijf, 
ooit zijn eerste rondje met de 
melkbussen reed.
De definitieve beslissing viel 
op de laatste dag. De vijfkop-
pige jury riep op basis van een 
laatste beoordeling Babina 
Kinderopvang uit tot winnaar 

van deze Zaanse Onderne-
mersdag. Aldo Beets kan met 
deze keuze wel leven. “Babi-
no Kinderopvang is een mooi 
bedrijf. Het bestaat pas sinds 
2007 en heeft inmiddels 24 
vestigingen. En dat ondanks 
de crisis. Ze hebben het heel 
goed opgezet. Zo hebben ze 
een aantal extra’s aan de kin-
deropvang toe kunnen voe-
gen, zoals warme maaltijden, 
zwemlessen en een thuis-
brengservice. Natuurlijk had 
ik graag zelf met de eer gaan 
strijken, maar Babino is een 
ook een mooi bedrijf.” 
Aldo en Mary zijn de derde 
generatie die het bedrijf nu 
runnen. Zij zijn voornemens 
om de daken van hun loodsen 
nuttig te maken door er 7.000 
zonnepanelen op te plaatsen. 
De energie die dat gaat ople-
veren is voldoende voor 600 
huishoudens en dat is een flink 
deel van onze polder. “Ach, zo 
levert ons bedrijf toch ook een 
mooie bijdrage aan een scho-
ner milieu”, verklaart Aldo.

Carla Braan in de orkestbak bij ‘Carmen, de musical’
De musical versie van de ope-
ra ‘Carmen’ van Bizet werd in 
de afgelopen maand vier keer 
uitgevoerd in het theater De 
Purmarijn. Met vier keer een 
volle zaal kan de operette-
vereniging P&O en het orkest 
terugzien op een geslaagde 
reeks uitvoeringen. 
Ook voor Carla Braan (Haller-
weg), die het in de orkestbak 
aardig druk had, was dit een 
leuke ervaring. De orkestbak 
van de Purmarijn is klein. Te 
klein om alle noodzakelijke 
instrumenten een plaatsje te 
geven. Een modern keyboard 
biedt dan uitkomst, zeker met 
Carla achter de knoppen. Zij 
speelde dus piano en daar-
naast op het keyboard: harp, 
hobo, kerkorgel, trombone, 
hoorn en strijkers. Het mooie 
van een keyboard is dat je 
het weer te geven instrument 
eenvoudig kiest door het om-
zetten van enkele knoppen, 
maar dat moet dan wel op het 

juiste moment, en als het kan ook naar het juis-
te instrument, gebeuren. 
Carla zat daar, ingeklemd tussen de andere or-
kestleden, achter twee klavieren met, daarop, 
een aantal muziekboeken. Regelmatig wissel-
de zij van elektronische piano naar keyboard 
en terug en dat ging haar verbluffend goed af. 
Geen enkel probleem. Op de foto’s is goed te 
zien hoe zij moet schipperen met de ruimte en 
de beperkte bewegingsvrijheid.
In deze musical was ook een rol weggelegd voor 
een groep kinderen. De bezetting hiervan wis-
selde omdat kinderarbeid nu eenmaal niet is 
toegestaan, ook niet op de bühne. De kinderen 

van de leden van de operettevereniging, die 
thuis een goed voorbeeld hebben, vormden de 
ene groep. De andere bestond uit het Beem-
ster Kinderkoor, waar ook de 10 jarige Isabelle 
Soederhuizen in zingt en dat is de dochter van 
Paul Soederhuizen en dus ook de kleindochter 
van ons gouden paar: Klaas en Marleen.
Carla Braan zal ook het kerstconcert van Ope-
rettevereniging P&O begeleiden. Dan zal zij 
niet in de orkestbak belanden maar achter de 
piano op het podium. 
Het kerstconcert vindt plaats op zaterdag 22 
december, eveneens in de Purmarijn. Kaarten: 
vcia www.purmaryn.nl.
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Veel belangstelling bij informatiebijeenkomsten glasvezel
De belangstelling voor glas-
vezel is groot, zeker vanuit de 
polder, maar  ook vanuit Jisp 
en Neck. De belangstelling 
blijkt uit de informatiebijeen-
komst die is gehouden op 30 
oktober in het dorpshuis toen 
zo’n 170 belangstellenden 
kwamen luisteren naar wet-
houder Rob Berkhout en am-
bassadeur Mark van de Weijer 
en een week later nog eens 
70. Ook heeft Jurrian Beek-

beeld over de keuze voor een 
aanbieder of pakket, onder 
andere omdat zij nog niet 
goed kunnen inschatten welke 
gevolgen een keuze voor glas-
vezel heeft. Op 17 december 
is het erop of eronder. Dan 
telt Glasvezel buitenaf of of 
voldoende huishoudens zich 
hebben aangemeld voor een 
abonnement op een glasve-
zelverbinding. 
Daarom treft u hiernaast 
antwoorden aan op vragen 
die veel tijdens de diverse 
bijeenkomsten worden ge-
steld. En daarom worden in 

de periode tot 17 december 
nog verschillende informatie-
bijeenkomsten belegd waar 
u met al uw vragen terecht 
kunt. Daar zullen ook lokale 
verkopers aanwezig zijn, die 
u kunnen adviseren en voor 
u een abonnement kunnen 
afsluiten. U hoeft dan niet zelf 
uw weg te vinden op internet. 
Ook kunnen zij bedrijven met 
specifieke vragen over bijvoor-
beeld vaste IP-adressen voor 

man, ook een lokale ambassadeur, een korte 
presentatie gegeven bij de jaarvergadering van 
de Contact Commissie.
Veel mensen hebben nog wel vragen, bijvoor-

alarmsystemen of melkrobot, aansluiting van 
pinapparaten, meer telefoonlijnen of veel wi-
fi-punten helpen met een passende oplossing. 

Mark van de Weijer

Eerste paal nieuw bedrijfspand Knook
Wie voorbij rijdt zou het niet zeggen, maar 
achter de poort van de Noorderweg 136 is het 
bij Knook AGF een drukte van belang. De druk-
te neemt alsmaar toe, en als ook de ambities 
hoog zijn, dan loop je vanzelfsprekend eens te-
gen een beperking aan. De loods waar alle ac-
tiviteiten nu plaatsvinden is te klein geworden. 
Afgelopen maand is daarom de eerste paal van 
een enorm nieuw pand op de Baanstee-Noord 
geslagen. 
Knook AGF is een 24/7 bedrijf dat groente 
snijdt voor groothandels en andere afnemers 
zoals bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Ze 
werken de klok rond met ongeveer 35 werkne-
mers. De huidige locatie heeft een oppervlak-
te van 300 vierkante meter, en in het nieuwe 
pand wordt dit maar liefst 2500 vierkante me-
ter. Die zee van ruimte geeft de kans het bedrijf 
nog efficiënter te laten functioneren, en ook 
het personeelsbestand zal groeien. 
Het bedrijf zal niet volledig verhuizen. Alle 
groenteproducten verhuizen, maar de aard-
appelverwerking, ongeveer 15% van het be-

drijf, blijft aan de Noorderweg 
plaatsvinden. Dit houdt ook in 
dat het aantal vrachtwagenbe-
wegingen fors minder zal zijn. 
Waar er nu de klok rond enke-
le tientallen vrachtwagens per 
week langskomen, komen er 
straks slechts een stuk of 3 per 
week langs, en dat gebeurt 
dan niet meer ’s nachts. 
De eerste paal werd sym-
bolisch geslagen door Theo 
Knook sr. Het pand wordt in 
het voorjaar van 2018 opgele-
verd, waarna er natuurlijk nog 
een pittige klus ligt om het 
hele productieproces te instal-
leren. Het WWJ gaat volgend 
jaar graag langs om het eind-
resultaat te bekijken.
Op de foto zien we de drie ge-
neraties Knook.



11

Veel gestelde vragen over glasvezel in Zaanstreek-Waterland Buiten
Ik woon in Neck/Jisp (of enige 
ander kern met Ziggo). Moet ik 
een vastrechtvergoeding beta-
len?
Nee. Dit geldt alleen voor het 
buitengebied. In de brief die 
iedereen heeft ontvangen met 
het informatiepakket, staat of je 
een vastrechtvergoeding moet 
betalen. Staat dat er niet, dan 
hoef je die dus niet te betalen. 
Heb je geen brief meer, vul dan 
je postcode en huisnummer in 
op de postcodecheck op www.
glasvezelbuitenaf.nl. Daar krijg 
je direct te zien of je wel of 
geen vastrechtvergoeding moet 
betalen. Waarom is er dan een 
verschil? Ons buitengebied kent 
3400 adressen, waarvan zo’n 
1200 echte buitengebied adres-
sen. Die 1200 is te weinig om 
glasvezel te kunnen financieren. 
Er moet namelijk zo’n 28.000 ki-
lometer glasvezel worden aan-
gelegd om iedereen te bereiken, 
en dat is heel duur. Dat is de re-
den dat Glasvezel buitenaf voor 
het eerst in alle projecten die zij 
hebben gedaan, nu ook de klei-
ne kernen met Ziggo meeneemt 
waar ze toch al langskomen bij 
de aanleg. Om de bewoners in 
de kernen te verleiden om mee 
te doen en het zo voor de ande-
ren mogelijk te maken, hoeven 
zij geen vastrecht te betalen. Zo 
maken we het samen mogelijk 
om glasvezel te krijgen. 
Hoe zit het nu precies met die € 
17,50 of € 2.200? 
Wanneer je een vastrechtver-
goeding moet betalen, kan je 
kiezen of je maandelijks betaalt 
of dat je dit bedrag eenmalig 
afkoopt. Kies je voor maande-
lijks € 17,50 (let op: wordt elk 
jaar verhoogd met de inflatie), 
dan betaal je dat bedrag zolang 
je een abonnement via een van 
de dienstenaanbieders hebt. 
Je lost dus niet af! Stop je met 
het abonnement, bijvoorbeeld 
omdat je verhuist of na een tijd-
je terug wil naar Ziggo of KPN, 
dan stopt ook de betaling. De 
volgende bewoners kunnen 
dan weer kiezen wanneer zij 
een abonnement nemen: de 
maandelijkse vergoeding beta-
len of afkopen. Kies je voor de 

eenmalige afkoop dan betaal je 
eenmalig €2.200. Deze afkoop 
is adres gebonden. Voor je hui-
dige adres hoeft dus nooit meer 
een (maandelijkse) vastrecht-
vergoeding te worden betaald. 
Let op: kies je later alsnog voor 
afkoop dan is ook de afkoop-
som verhoogd met de inflatie. 
Je krijgt geen korting omdat je 
al een tijd de maandelijkse ver-
goeding hebt betaald. 
Waarom moet ik voor 17 de-
cember al een abonnement 
nemen?
Omdat alleen via een abonne-
ment wordt bijgehouden wie 
meedoet. Glasvezel buitenaf 
baseert de telling niet op de in-
tentie om mee te doen maar op 
wie echt meedoen. Dat maak je 
duidelijk met de handtekening 
die je zet voor een abonnement 
bij een dienstaanbieder. 
Wat gebeurt er met mijn 
e-mailadres?
E-mailadressen van Ziggo kan 
je niet meenemen. Ziggo biedt 
niet de mogelijkheid om bij hen 
alleen een e-mailadres aan te 
houden. Een e-mailadres van 
KPN of een van haar dochters 
(zoals hetnet en XS4ALL) kan 
wel. Dat kan volgens de website 
van KPN echter alleen als je nu 
al een alles-in-een pakket hebt 
en bij opzeggen aangeeft dat 
je jouw e-mailadres wil hou-
den. Daar betaal je wel voor. 
Wanneer het KPN-abonnement 
eenmaal is opgezegd, kan het 
e-mailadres niet meer worden 
hersteld. Zie https:// forum.
kpn.com/e-mail-10/email-on-
ly-431517/index1.html. 
Het advies is om een e-mail-
adres te nemen dat niet af-
hankelijk is van de diensten-
aanbieder, bijvoorbeeld een 
(gratis) gmail-, hotmail- of 
iCloud-adres. Je kan ook een 
eigen webpagina nemen (een 
url) en daar een e-mailadres 
aan koppelen. Daar moet je dan 
wel enkele tientjes per jaar voor 
betalen, afhankelijk van waar je 
die url host. Bij de nieuwe glas-
vezel-dienstenaanbieder kan je 
ook een e-mailadres aanvragen, 
maar deze aanbieders raden 
dat af omdat je dan weer een 

adres hebt dat aan de aanbie-
der gekoppeld is. Dat maakt 
overstappen in de toekomst 
weer lastiger.
Wanneer moet ik gaan beta-
len?
Zodra je daadwerkelijk van de 
diensten gebruik kan maken. 
Dat betekent: als alles is aange-
sloten en werkt. 
Wat gebeurt er na 17 decem-
ber als glasvezel wel/niet door-
gaat? 
Als glasvezel niet doorgaat, 
vervalt het abonnement dat je 
hebt afgesloten en krijgen we 
geen glasvezel. Als glasvezel 
wel doorgaat, begint de aan-
nemer in 2019 en moet glas-
vezel er uiterlijk begin 2020 lig-
gen. Zie voor meer informatie:  
https:// www.glasvezelbuitenaf.
nl/deelgebied/ zaanstreek-wa-
terland-buiten/aanleg/plan-
ning/. 
Hoe zit het wanneer ik later be-
slis toch mee te doen? 
Bedenk dat op 17 december 
duidelijk moet zijn dat mini-
maal 40% meedoet, willen we 
überhaupt glasvezel krijgen. Er 
is GEEN tweede kans. Wanneer 
we de 40% hebben gehaald en 
glasvezel wordt aangelegd, kan 
je later op ieder moment als-
nog meedoen. Je betaalt dan 
de werkelijke aansluitkosten 
van minimaal € 995 bovenop de 
kosten die anderen ook beta-
len: abonnement en eventueel 
vastrecht. 
Mijn internet is al snel genoeg. 
Waarom zou ik dan toch mee-
doen?
Er zijn een paar redenen: 
• glasvezel is sneller en stabie-
ler dan kabel (Ziggo) of koper 
(KPN); 
• met glasvezel heb je nooit 
last van vertraging op het net: 
iedereen heeft zijn eigen glas-
draad en het maakt niet uit wat 
de buren doen, of het regent 
en of er file staat (voor 4G). Je 
hebt altijd de weg voor jezelf en 
kan zo snel als je abonnement 
aangeeft; 
• glasvezel is veel toekomst vas-
ter: de snelheden die over glas-
vezel kunnen, zijn vele malen 
hoger dan die over coax. Dus 

als we in de toekomst sneller 
internet nodig hebben, kan dat 
probleemloos via glasvezel; 
• we moeten uiterlijk 17 decem-
ber die 40% gehaald hebben, 
willen we glasvezel krijgen. Elke 
aanmelding brengt voor het ge-
hele gebied glasvezel dichterbij;  
• door mee te doen, maak je 
glasvezel voor het buitengebied 
mogelijk en help je dus jouw 
poldergenoten die geen snel in-
ternet hebben; 
• het is - voor mensen in de 
kernen die nu Ziggo kunnen 
krijgen, doorgaans niet duurder 
dan wat ze nu hebben, maar het 
biedt wel veel meer mogelijk-
heden voor de toekomst. Ook 
voor mensen in het buitenge-
bied zijn de kosten over het al-
gemeen vergelijkbaar met wat 
ze nu betalen voor hun internet, 
televisie en telefonie.
Hoe kan ik het pakket kiezen 
dat het beste bij mij past?
Je kan hiervoor contact opne-
men met een van de lokale ver-
kopers, die je graag adviseren 
en - voor jou kosteloos - het 
passende abonnement aanvra-
gen. Op die manier hoef je niet 
zelf de weg te zoeken op de ver-
schillende internetpagina’s. Je 
kan ook via glasvezelbuitenaf.
nl doorklikken naar de verschil-
lende aanbieders en bekijken 
wat hun aanbod inhoudt. Op de 
website staat onder ‘Aanbod’ 
ook een keuzehulp met vragen 
die jou helpen tot de juiste keu-
ze te komen. Je kan ook een 
van de ambassadeurs vragen 
je hierbij te helpen. Zij zullen je 
echter geen pakket adviseren 
maar je alleen informeren en 
helpen je eigen keuze te maken.
Hoe sluit ik mijn tv aan?
Je krijgt een kastje dat je met 
een utp-kabel (internetkabel) 
aansluit op het glasvezelmo-
dem dat meestal in de meter-
kast komt te staan. Wanneer 
je nu al tv-stopcontacten hebt 
waar je de coax-kabel van de tv 
in doet, kan je via die leidingen 
een utp-kabel (laten) aanleg-
gen waar je het tv-kastje op kan 
aansluiten. De tv sluit je vervol-
gens op dat kastje aan met een 
HDMI-kabel.
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Fijne ervaring bij Bella Pelle
Als je huidstudio ‘Bella Pelle’ binnengaat, komt 
de rust je tegemoet.  De nieuwe salon van 
Mirjam Levering straalt rust, licht en warmte 
uit. De behandelstoel staat uitnodigend in het 
midden van de ruimte op je te wachten.  Op 
de vensterbank staan kaarsjes te branden en 
op de achtergrond klinken de tonen van zachte 
muziek. 
De verbouwing, met deze salon als eindresul-
taat, is kortgeleden afgerond. Wie denkt dat 
deze huidstudio nieuw is, heeft het mis. Al sinds 
2008 behandelt Mirjam klanten in de salon, die 
voorheen gevestigd was op de zolderverdie-
ping van haar huis op de Hallerweg.  Terwijl ik 
plaatsneem op de stoel om te ervaren hoe een 
huidbehandeling bij Mirjam in zijn werk gaat, 
vertelt ze over haar loopbaan, de huidstudio en 

de behandelingen die ze aanbiedt. 
De loopbaan van Mirjam startte toen zij als se-
cretaresse aan het werk ging. Na twee jaar als 
grondstewardess en later als office manager 
kwam zij uiteindelijk terecht bij een huidthera-
pie praktijk.  Hier ontdekte Mirjam haar inte-
resse voor huid en schoonheid. Ze besloot de 
opleiding tot schoonheidsspecialiste te volgen. 
Nu, vele jaren met cursussen en ervaring ver-
der, is het tijd voor een volgende stap met een 
nieuwe praktijkruimte. 

Mirjam biedt diverse behandelingen aan op 
het gebied van huidverzorging. Een behande-
ling bestaat uit het reinigen van het gezicht, 
scrubben, onzuiverheden verwijderen, wenk-
brauwen epileren, massage van decolleté, 
hals en gezicht, een masker afgestemd op het 
huidtype en afsluitend een verzorgende crè-
me. Daarnaast heeft Mirjam zich recent gespe-
cialiseerd in de Japanse Face Lift behandeling 
waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse 
technieken zoals drukpuntmassage om blokka-
des op te heffen en te ontspannen en lymfe-en 
reflexzone massage op het gezicht.  Ook voor 
de Oxygeneo techniek kun je bij Bella Pelle te-
recht: een revolutionaire professionele huid-
verzorging waarbij de huid diep wordt gerei-
nigd, meer volume krijgt en gladder en zachter 
aanvoelt.
Intussen zijn de voorbereidingen gedaan en ben 
ik geïnstalleerd in de stoel. Na een intake en in-
spectie van de huid begint ze met het reinigen 
en scrubben van het gezicht.  Net als de naam 

Bella Pelle, wat in het Italiaans ‘mooie huid’ 
betekent, hebben ook de producten waarmee 
Mirjam werkt Italiaanse roots.  De producten 
van Osaine vinden allemaal hun oorsprong in 
zee en bestaan uit natuurlijke ingrediënten.  
Osaine heeft diverse lijnen voor elk huidtype, 

Mirjam past de lijn toe die het 
best bij het huidtype van de 
klant past. De producten zijn 
fris en fijn ruikend, zonder een 
overheersende parfumlucht. 
Na het verwijderen van onzui-
verheden en het epileren van 
de wenkbrauwen gaat Mir-
jam verder met een massage. 
Zij maakt hierbij gebruik van 
drukpunten in het gezicht, de 
hals en het decolleté. De sfeer 
is fijn en ontspannen. De rus-
tige klanken van de muziek  
en de uitstekende massage 
zorgen ervoor dat ik even he-
lemaal tot rust kom.  Hierna 
volgt een peel-off masker en 
tenslotte een nachtcrème. Het 
enthousiasme en de kennis 
waarmee Mirjam over de huid 
en de behandelingen praat, 
geeft aan waar haar kracht 
ligt. Haar doel is om klanten 
een fijne ervaring en een mooi 
resultaat te bezorgen. Dit in 
een prettige omgeving waar 
niets moet maar waar ruimte 
is voor het stellen van vragen 
en goed advies. Mirjam steunt 
met haar werk de Nederland-
se stichting voor taaislijmziek-
te door elk jaar de hele fooi-
enpot te doneren aan deze 
stichting.
Ik verlaat de huidstudio met 
een glimlach, wat een fijne er-
varing!  

Jill  Geenen\
De foto’s zijn van Nanne Nijk

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

Hallerweg 64
������������������
06 129 065 61
www.bella-pelle.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO
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Oud Neck in hoger sferen
Buurtvereniging Oud Neck ging 4 november 
naar Spijkerman voor een High Wine en High 
Beer. Naast de zeskamp heeft de buurtver-
eniging elk jaar nog een aantal andere activi-
teiten. Het is voor het bestuur steeds weer 
zoeken. Zo van, wat hebben we nog niet ge-
daan, wat zou leuk zijn en natuurlijk, vinden de 
leden dit ook leuk? Dit jaar hadden ze al een 

Oosterdwarsweg 
afgesloten
Van 12 tot en met 15 november was de Oos-
terdwarsweg afgesloten. Het ging om het stuk-
je tussen de Noorderweg en de Jisperdijk. Dat 
was voor fietsers niet leuk, omdat je helemaal 
via de Noorderweg, Neck, over de brug en dan 
via de Jisperdijk naar de witte brug moest om-
fietsen. Dat was dan geen 0.9 kilometer, maar 
4.4 kilometer. Het grootste gedeelte van de 

Nieuw wegdek op oude Provinciale weg
Van 12 tot en met 19 novem-
ber zouden er werkzaamhe-
den plaatsvinden aan de Oude 

Provincialeweg. Het betrof 
het gedeelte vanaf de Mun-
nikdijk tot aan de Laan der 

Continenten. 
De werkzaamheden beston-
den uit het uitfrezen van het 
oude wegdek en het opnieuw 
aanbrengen van een nieuw as-
falt. Het eerste stuk vanaf de 
Munnikdijk tot aan de bocht 
werd om voor ons onduidelij-
ke reden niet meegenomen. 
De werkzaamheden verliepen 
voorspoedig, want op 15 no-
vember waren de hekken al 
weggehaald. De borden ble-
ven nog een dag langer staan 
en bus 121 bleef de periode 
volmaken door via de Zwarte-
weg te rijden. 
De verwachte drukte over de 

Zwarteweg en de Neckerstraat 
viel mee. De omleiding naar 
Purmerend ging via Neck over 
de Munnikdijk, Zuiderweg en 
Oosterdwarsweg en de A7. 
Kwam je eerder over de Noor-
derweg dan werd je gelijk via 
de Oosterdwarsweg naar de 
A7 gestuurd. Het oude weg-
dek was nu nog niet in zo’n 
slechte staat dat je zou den-
ken, deze werkzaamheden 
zullen wel plaatsvinden als 
de nieuwbouw van Neck Zuid 
klaar is. Maar we weten na-
tuurlijk de aanvoerroute voor 
de nieuwbouw nog niet.

René Provoost

weg was bedekt met rijplaten voor vrachtau-
to’s en die zagen er plaatselijk behoorlijk glad 
uit. Het betrof hier een gestuurde boring voor 
de vervanging van een telecomkabel van de 
KPN. Dit ter vervanging van de blauwe kabel 
die als tijdelijke voorziening over de witte brug 
en over de weg bij Jisperdijk 5 hing.

René Provoost

wandeling door de Rijp, varen op de Zaan met 
een hapje en een drankje, de jaarlijkse BBQ.  
En nu dus als laatste activiteit: Spijkerman.
Bij een High Wine kun  je vijf verschillende 
soorten wijn proeven, steeds met een bijpas-
send hapje. Nu houdt niet iedereen van wijn, 
dus was er een keuze tussen High Wine en High 
Beer. Maar bij  de High Beer krijg je maar vier 

verschillende soorten bier, 
ook met bijpassende hapjes. 
Ja, dat is natuurlijk niet eer-
lijk, en om niet in conflict te 
komen met een aantal man-
nelijke deelnemers, had Spij-
kerman er ook vijf bieren met 
hapjes van gemaakt. Er waren 

deze keer dertig  buurtgeno-
ten op afgekomen. Het werd 
een reuze gezellige middag/
avond en iedereen kon weer 
even lekker bijpraten. Het 
bestuur kan terugkijken op 
een geslaagd evenement.

René Provoost
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GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente 

Noorderweg 136  Wijdewormer  0299 - 42 24 80

www.knookagf.nl

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

     

·� CV-installatie en ketelvervanging 
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Pakketbezorger alweer weg
In het WWJ van januari dit 
jaar heeft een artikel gestaan 
waarin Marchel Vester zich 
voorstelde als de nieuwe Post-
NL pakketbezorger van de Wij-
dewormer. In dat artikel stond 
bovendien dat zowel Marchel 
als PostNL er van uit gingen 
dat Marchel het vaste gezicht 
zou worden van onze regio, 
maar wat blijkt, Marchel is al 
weer herplaatst. De komende 
2 maanden rijdt Marchel rond 
in Schoorl en Groet, en waar 
hij daarna naartoe moe is de 
vraag. 
De Wijdewormer is volgens 

PostNL een zogenaamde 60+ 
wijk geworden, en onze hard-
werkende en altijd vriendelij-
ke Marchel wordt vervangen 
door iemand die meer gebaat 
is bij de rust die onze polder 
doorgaans met zich mee-
brengt. Om te voorkomen dat 
we elke paar maanden een 
zogenaamd vast gezicht moe-
ten interviewen én introduce-
ren, laten we het voorstellen 
voortaan maar aan de lezers 
zelf over. Nu rest ons niets dan 
Marchel nog even te bedan-
ken, en succes te wensen in 
zijn nieuwe regio(s).

Vogels in de Wijdewormer
Misschien heeft u het geluk 
om deze vogels binnenkort in 
uw omgeving te zien. 
Het roodborstje, zingend of 
met tikkend geluid. Dit om zijn 
aanwezigheid duidelijk te ma-
ken.
Deze kleine rakker houdt 
graag zijn territorium voor 
zichzelf. Dan heeft hij tenslotte 
ook meer te eten.
Ook klein maar fijn: het win-
terkoninkje. Met zijn opwip-
pende staart en mooie zang, 
een genot om naar te kijken 
en te luisteren. En wellicht ge-
woon in uw tuin.
Een vogel die je van ver kunt 
horen is de grote bonte 
specht. Deze klopt hard op 
een boom om zo aan insec-
ten te komen, of noten in een 
boomstronk vast te zetten, om 
er later van te kunnen genie-
ten. Spechten zitten wel vaak 
hoog in een boom.
Ook de torenvalk is een veel 
gespotte verschijning in deze 
omgeving. ‘Biddend’ hangt hij 
(of zij) in de lucht, in de hoop 
om zich op een muisje te kun-
nen storten. Er gaat tenslotte 
niets boven vers.
En als je de rietkragen naloopt 
in de komende maanden, dan 
wil het misschien lukken om 
een baardmannetje te zien. 
Deze hele knappe verschijning 
is op zoek naar zaden. Het 
mannetje is duidelijk te her-

kennen aan zijn bakkebaar-
den. En net als bij ons mensen, 
het vrouwtje heeft deze niet.

Sjaak Mol 

Activiteiten Oranje Comité
Op 4 januari organiseert 
het Oranje Comité weer 
het nieuwjaarsklaverjassen, 
keezen en koppeldarten. Een 
gezellige avond waarbij ieder-
een wij proosten op het nieu-
we jaar.

Dartkoppels kunnen zich voor-
af, digitaal, opgeven via onze 
website (www.ocwijdewor-
mer.nl). Zie ook de poster hier-
onder. Aanvang is 19.30 voor 
het darten en 20.00 uur voor 
het klaverjassen en keezen.
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Oosterdwarsweg 1
1456 NR  Wijdewormer 
Telefoon:  +31(0)299 - 42 76 22

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

Natneckers willen af van zware zeepkist

De buurtverenigingen aan het woord
In het juli nummer kondigden we al aan dat we na de zeskamp 
verder gingen met de buurtverenigingen aan het woord. Dit 
keer zijn we op bezoek bij de Natneckers. 

De buurtvereniging de Nat-
neckers beslaat de Wildschut-
weg, de Pieter Slootenweg en 
de Leeghwaterstraat; in totaal 
74 huizen, 67 gezinnen zijn lid. 
We maken eerst nader kennis 
met de captains. Sylvia de Jong 
en Dorien de Goede. Je bent 
bij de Natneckers niet zomaar 
captain, nee, je gaat eerst een 
jaar in opleiding. Sylvia deed 
haar opleidingsjaar toen ze 14 
jaar was en vanaf haar 15e is 
ze captain, nu al zo’n 10 jaar 
captain. Ze is leerkracht aan 
de basisschool ’t Prisma in 
Purmerend. Daar geeft ze les 
aan groep 1 en 2.  Ze houdt 
erg van spelletjes en heeft dan 
ook regelmatig een spelletjes-
avond met vriendinnen. 
Dorien kwam in opleiding 
bij de Natneckers in 2017 en 
dit jaar was dus haar eerste 
jaar als captain. Ook zij werkt 
als leerkracht, maar dan van 
groep 6 en 7 van de openba-
re basisschool Oeboentoe in 
Weidevenne. In het Afrikaans 
betekent Oeboentoe “ik ben 
omdat wij zijn”. Het idee is, je 

hebt elkaar nodig, we leren 
van elkaar. In de 15 jaar dat ze 
op deze school werkt, heeft ze 
aan alle groepen les gegeven. 
Daarvoor heeft ze een ½ jaar 
in Soweto in Zuid-Afrika ge-
woond. Hier komt de interes-
se voor Afrika vandaan. Naast 
haar werk doet ze aan hardlo-
pen en fitness en zit ze in het 
jeugdbestuur van DZS. En niet 
te vergeten, ze is de moeder 
van Yuri. Naast de captains 

noemen we ook nog penning-
meester Michel Groot. 
Dit jaar deden de Natneckers 
mee met de playbackshow 
met het nummer Heal the 
world van Michael Jackson. Ze 
hadden er zelf geen hoge ver-
wachtingen van maar ze wer-
den er 4e mee. De middag/
avond van de playbackshow 
is ook wel bijzonder. Ze gaan 
dan nog even met z’n allen oe-
fenen. Ze bestellen eten bij de 

chinees - op eigen kosten - en 
maken de laatste afspraken. 
In het totaalklassement van 
de zeskamp werden ze dit jaar 
10e. Ja, en voor hen geldt dan 
ook “meedoen is belangrijker 
dan winnen”. Dit jaar hadden 
ze heel weinig dames en de 
dames die er waren, waren 
vrij “nieuw”. Die wilden nog 
graag een jaar de kat uit de 
boom kijken. Maar, hou ze vol-
gend jaar in de gaten! Er wa-
ren veel nieuwe bewoners die 
meededen en wie niet mee 
deed kwam kijken. 
Ze hebben veel goede herin-
neringen aan voorgaande ja-
ren. Ze hebben 6 jaar in de top 
3 gestaan en het topjaar was 
2012, toen werden ze 1e. Met 
de playback deden ze toen 
Lady Gaga en hadden daar-
mee een hoge score. In 2015 
hadden ze opnieuw een top-
jaar. Toen wonnen ze met een 
half punt verschil. 
Naast de zeskamp doen ze 
altijd nog een aantal andere 
activiteiten. Zo organiseren 
ze elk jaar een straatfeest op 
Amerikaanse wijze. Ieder-
een neemt daarbij wat mee. 
Het straatfeest is ook echt op 
straat. Het stukje Wildschut-
weg van nummer 17 t/m 23 
wordt dan afgezet. Dan kun-
nen de nieuwe bewoners al-
vast kennismaken 
De afgelopen 2 jaar hadden 
ze ook een running dinner, al-
leen voor de buurtvereniging.
Gemiddeld doen daar zo’n 40 

Beide captains Sylvia de Jong en Dorien de Goede 
(foto van 2017 aangeleverd door Dorien de Goede)
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Sint goed te zien bij intocht Zaanse Schans
Vooraf was er veel discussie geweest of de 
intocht van Sinterklaas wel goed zou kunnen 
verlopen, of het nog wel een kinderfeest kon 
zijn, omdat van alle kanten demonstraties en 
tegendemonstraties waren aangekondigd. Uit-
gerekend nu de goedheiligman zijn landelijke 
intocht in Zaandam zou maken, op een steen-
worp afstand van de Wijdewormer.
Samen met mijn nieuwe buurkinderen toog 

Natneckers willen af van zware zeepkist
man aan mee (20 adressen).
Dit jaar kozen ze voor een 
buurtlunch. Zondag 28 okto-
ber schoven 24 bewoners bij 
La Storia aan. Zij verdeelden 
zich over 3 tafels en genoten 
van de heerlijke gerechtjes. De 
lunch is zeker voor herhaling 
vatbaar.
Er zijn ook activiteiten die ze 
niet jaarlijks doen. Zo was er 
een fietspuzzeltocht, hier in 
de regio. Ook zijn ze in 2015 
bij butje 13 geweest waar ze 
uitleg kregen en een soort 
toernooi hebben gedaan. Ze 
hebben voor de zeskamp nog 
een brainstormavond over de 
playback en ze hebben een 
werkgroep “zeepkist”. 
Ieder gezin betaalt €7.50 per 
gezin per jaar. Het eerste jaar 
is nog gratis, zodat iedereen 
vrijblijvend kan ervaren wat 
de buurtvereniging inhoudt. 
Hiervan betalen zij eten en 
drinken en materialen voor de 
zeskamp. Met het buurtfeest 
staat er altijd een melkbus 
voor een vrijwillige bijdrage. 
De buurtvereniging heeft nog 
twee wensen: andere zeepkist 
omdat de huidige erg zwaar  
is. Het voordeel daarvan is, 
dat hij niet omvalt en dat kan 
niet iedereen zeggen. Een 
nieuwe zeepkist is een hele in-
vestering en er is geen zeker-
heid dat de zeepkistrace altijd 
onderdeel van de zeskamp zal 
blijven. Verder missen ze de 
afgelopen jaren bij de prijsuit-
reiking van de zeskamp voor 
de winnende buurtvereniging 
het lied “We are the Champi-
ons”. Dit had altijd iets. 
De Natneckers hebben op dit 
moment niet heel veel actie-
ve tieners, maar verder zijn ze 
heel tevreden. Ze hebben heel 
veel actieve bewoners, ook 
oudere, die erg betrokken zijn. 
Het is een hechte buurtvereni-
ging. Dit merk je vooral met 
de feestweek. Op zondag blijft 
ook iedereen de hele avond in 
het Natneckers T-shirt lopen. 
Ook al ben je geen lid, ieder-
een hoort erbij. 

René Provoost

ik naar de Zaanse Schans. Daar zagen we de 
goedheiligman op pakjesboot 12 aanvaren 
over de Zaan. Wat een heel mooi plaatje was 
dat tegen de achtergrond van eeuwen oude 

Zaanse molens. De meeste mensen waren blij 
om de Sint weer te zien, maar niet iedereen. 
Er waren demonstranten die bezwaar hebben 
tegen Zwarte Piet en er waren demonstraten 
die daar weer tegen wilden protesteren. De 
demonstrantengroepen  hadden elk één plek 
aangewezen gekregen van de gemeente ver 
van elkaar en daardoor had je eigenlijk geen 
last van ze. 
Nadat Sinterklaas aan land was gekomen is hij 
via de Zaanse Schans naar een podium gereden. 
Daar werd hij door de burgemeester van Zaan-
stad  officieel welkom geheten in Nederland. 
Mijn nieuwe buurkinderen vielen dan ook met 
hun neus in de boter. Ze zagen de pakjesboot in 
het echt en niet op televisie en de Sint hadden 
ze nog nooit van zo dichtbij gezien.  Ook von-
den ze het heel leuk, dat iedereen aardig was 
voor elkaar en dat iedereen om hen heen het 
ook zo naar zijn zin. Dat de zwarte pieten niet 
meer  helemaal zwart waren maakte ze niet 
uit. De ouderwetse zwarte pieten waren  ver-
vangen door roetveegpieten.  De roetveegpiet 
heeft in mijn ogen zeker meer toekomst nu ik 

ze zo bij een grote intocht heb gezien. 
Er waren 30.000 mensen verwacht en mis-
schien waren  die er ook wel , toch leek het 
niet zo druk. Dit kwam doordat de Sint een vrij 
lange weg aflegde. Hierdoor was er meer dan 
genoeg ruimte voor iedereen om een plek met 
goed zicht te vinden. Wat wel opviel was hoe-
veel beveiliging er was. Maar de extra beveili-
ging zorgde niet voor hele langen wachttijden 

om van de ene naar de andere plek te lopen. Ik 
moet zeggen dat ik de organisatie in zijn geheel 
heel goed vond. Een geslaagd begin voor het 
Sinterklaasfeest van 2018.

Lucas van de Weijer 

Goed loopweer voor 
Twiskemolenloop
Zondag 4 november werd de tweede Twiske-
molenloop van dit seizoen gelopen, het was 
een frisse ochtend met weinig wind en een 
temperatuur van 10 graden. Er waren 573 lo-
pers van start gegaan waarbij opviel dat er 
meer dan 50 jonge lopers gingen strijden voor 
de snelste tijd op de 1,5 en 3 kilometer, dit keer 
geen deelname bij de jeugd uit Wijdewormer, 
wel bij de senioren, hier volgen de uitslagen:
5 km. categorie M35+  
Tom Roeleveld 2e plaats in 19,29 min. (overall 
4e plaats)
5 km. categorie M55+  
Ed Meyn 1e plaats in 22.01 min.
16,1 km categorie V35+  
Bianca Balvert 1e plaats in 1.11.01uur
Alle drie lopers gefeliciteerd met het resultaat.

Sport in de Wijdewormer
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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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Verhalen vertellen en interessante ontmoetingen
In de gezellige huiskamer van 
Siem en Olga halen we herin-
neringen op aan de 11 jaar die 
Siem voor het WWJ werkt, de 
laatste zes jaren daarvan als 
hoofdredacteur. Aan die laat-
ste activiteit is nu een einde 
gekomen. Daar heeft Siem al 
over bericht. Hij blijft gelukkig 
wel verbonden als auteur en 
fotograaf, maar wel op een la-
ger pitje dan voorheen.
Het scherpst op zijn netvlies 
staat de laatste grote activi-
teit van zijn voorganger Cees 
van Dalsum waar Siem bij 
betrokken was. Dit moment 
heeft Siem intens beleefd. Het 
betrof een artikel over de ver-
zetsgroep die werd opgeleid 
om direct na de oorlog als een 
soort ‘bescherming bevolking’ 
op te treden en waar Pieter 
Slooten deel van uitmaakte. 
“Ik heb toen samen met Cees 
de hele dag doorgebracht bij 
onder andere het monument 
voor het neergestorte vlieg-
tuig aan de Jisperdijk. De eni-
ge overlevende van die groep, 
Tom Seegers, was daar ook bij. 
Dat was heel bijzonder. Twee 
jaar later was hij overleden. 
Zijn woorden toen waren de 
laatste voor het WWJ.” 
Voor Siem, die zelf in de oorlog 
is geboren, zijn dergelijke ont-
moetingen zeer memorabele 
momenten. Cees was toen 
eigenlijk al te zwak voor deze 
inspanning, maar hij wilde 
daar per se bij zijn. “Cees was 
altijd overal bij en liep overal 
heen. Nu moesten mensen 
naar hem komen; dat gebeur-
de overigens ook. Hij zat de 
hele dag op een regisseurs-
stoel en hij zei gewoon: ‘kom 
maar hier’.” Siem is er toen 
speciaal met de auto heenge-
gaan zodat Cees af en toe op 
temperatuur kon komen in de 
opgewarmde auto. 
Kort na deze dag is Cees over-
leden en werd Siem in het die-
pe gegooid. “Een vuilniszak vol 
met archief stond al voor mij 
klaar”, aldus Siem. Het schrij-
ven was overigens niet nieuw 
voor Siem. In 2007 is hij bij het 
WWJ begonnen als fotograaf 

en toen Cees slechter werd, 
ging Siem meer en meer arti-
kelen schrijven. Daar had hij 
al ervaring mee als redacteur 
van het blad van de tennisver-
eniging en door de blog die hij 
voor zijn familie maakte van 
de verbouwing van zijn huis. 
“Schitterend werk, elke dag 
gebeurde er wel wat en daar 
kon je leuke dingetjes van ma-
ken.”
Al pratend komen er allerlei 
verhalen boven. Zo vertelt 
Siem over het bezoek aan de 
veiling in Aalsmeer naar aan-
leiding van een nieuwe tulp 
die Jan Schilder op de markt 
bracht. “Ik ben in het veiling-
gebouw achter de coulissen 
doorgelopen,” vertelt Siem. 
“Die karretjes die als idioten 
rondscheuren... O, jongen, 
schitterend! Heel leuk om 
zoiets eens te zien. Een heel 
apart bedrijf, heel anders dan 
de rest van de maatschappij. 
Zo’n kijkje achter de schermen 
maakt het werk voor het WWJ 
zo leuk.”
Een ander voorbeeld is toen 
er een lijk op de Jisperdijk is 
gevonden. Siem erheen voor 
foto’s voor het WWJ. “Ik werd 
daarnaartoe gestuurd door 
Cees. Ik begreep ook wel dat 
de dijk was afgezet en dat ik 
er niet met de auto heen kon. 
Dus toen heb ik de fiets gepakt 
en ben ik naar de fietsbrug 
gegaan. Nou, geen schijn van 
kans dus. Drie of vier agenten 
stonden alles tegen te houden 
en je kwam er niet bij. Van een 
foto is het niet gekomen, maar 
het was wel een bijzondere er-

Dick Hartog heeft hij binnen 
een jaar tijd duizenden fo-
to’s gemaakt en uitgezocht. 
“Ik wilde per se dat het boek 
voor de Kerst van 2009 klaar 
zou zijn. Dat was veel werk in 
korte tijd, vooral omdat het 
lastig was iedereen op de foto 
te krijgen.” Niet iedereen was 
toen overigens vooraf even 
enthousiast dat we het boek 
in kleur gingen uitbrengen. 
“Achteraf waren de reacties 
lovend. Het was echt mooier 
geworden dan wanneer we bij 
zwart-wit waren gebleven.”
Wat ook opvalt uit alle ver-
halen van Siem, is dat hij het 
liefste achter de camera staat, 
en niet ervoor. “Absoluut. 
Daarom heb ik ook zo’n ding 
gekocht”, merkt hij nuchter 
op. Hij vindt al snel dat hij te 
veel aandacht krijgt. “Zo’n 
bericht op Facebook door de 
gemeente bij mijn afscheid 
als hoofdredacteur is natuur-
lijk schitterend, maar ja...” Dit 
bericht ging over het afscheid 
van Siem, waarbij ook burge-
meester Tange als mystery 
guest aanwezig was. Siem en 
Olga waren compleet verrast 
en zijn even goed in het zon-
netje gezet. Het WWJ gaat nu 
verder onder aansturing van 
een nieuwe hoofdredacteur, 
maar gelukkig blijft Siem van 
achter zijn camera en iPad be-
trokken als fotograaf en redac-
teur. Siem, bedankt voor al je 
werk.

Mark van de Weijer

varing.”
“Wat ik ook leuk vond, was het 
uitstapje naar Zaanradio met 
Lucas. Dat was een interview 
over het WWJ en de jeugdru-
briek van Lucas. Dat was ook 
zo’n ervaring die je anders niet 
meemaakt.”
De rode draad in al zijn verha-
len is steeds de ontmoetingen 
met interessante mensen en 
het kijkje achter de schermen 
in werelden die Siem tot dan 
toe onbekend waren. Zoals 
die keer dat Siem een stukje 
maakte over de melkrobot bij 
Jacob Willig. “Voor mij waren 
koeien beesten in de wei, die 
af en toe in de weg lopen. Nu 
stond ik samen met de kinde-
ren tussen de koeien. Ik was 
onder de indruk hoe zij met 
één vingertje de koeien aan 
de kant duwden. Fantastisch.”
Een activiteit van Siem die we 
zeker niet mogen vergeten, is 
zijn bijdrage aan het Smoelen-
boek van 2010. Samen met 

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094
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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
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Abonnementen en 
journaalpost
Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal 
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456 
bestaan nog de volgende mogelijkheden. 

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

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

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

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

Tarieven:
€ 0,50 per regel in standaardopmaak Wijde Wormer Journaal
(dit kader is 2 standaard kolommen breed).
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Plan Neck-Zuid wordt gasloos
De 63 woningen in plan Neck-
Zuid zullen gasloos worden 
gebouwd. Dit maakte wet-
houder Kees van Waaijen 
bekend tijdens het overleg 
tussen Contact Commissie en 
gemeentebestuur 21 novem-
ber. De wethouder zei dat het 
gemeentebestuur zich inspant 
om zoveel mogelijk woningen 
in dit project sociale woningen 
te laten zijn.
Wethouder Van Waaijen zei 
dat een gemeente wettelijk 
de bevoegdheid heeft om 
25% van de woningen in een 
project voor de sociale sec-
tor te bestemmen. Navraag 
bij projectontwikkelaar BPD 
en bij de gemeente leert dat 
nog niet duidelijk is of dit dan 
huurwoningen worden of so-
ciale koopwoningen. Daarover 
wordt nog onderhandeld.
Met de sportverenigingen 

heeft het gemeentebestuur wel overeenstem-
ming bereikt.  Wethouder Van Waaijen sprak 
van een zwaar traject, maar dat is nu achter de 
rug. Alle verenigingen hebben hun wens van 
een eigen kantine laten varen en zijn bereid om 
een beheersstichting in het leven te roepen die 
niet alleen het beheer van kantine en sportvel-
den doet, maar ook de btw terugvraagt op de 
investering in de nieuwe kantine. De wethou-
der verwacht dat dit eerste week december 
rond zal zijn.

Het bewonerscomité Neck-Zuid heeft in een 
brief aan de buurtbewoners laten  weten dat 
de waterpartij op de hoek van de Wildschut-
weg-Leeghwaterstraat er een zal worden met 
zoveel mogelijk water. Dat betekent het hui-
dige water wat verder zal worden uitgediept. 
Dat geeft volgens BPD de minste overlast, voor-
komt muggengroei en een open karakter blijft 
behouden. Er was ook een tweede optie, na-
melijk om er  een plasdras van te maken, maar 
die optie heeft het buurtcomité verworpen. 
Een raadpleging van de bewoners vond het co-
mité niet nodig, zo zegt het in de brief.

Breicafé in kerststemming
Het is bijna Kerst en in het breicafé worden al 
weer engeltjes gebreid en gehaakt. Op internet 
staan veel patronen en is er een ruime keus uit
allerlei modellen. Je kunt de engeltjes opvullen 
zodat ze kunnen staan, opgehangen figuurtjes 
zijn leuk voor de kerstboom.
Ook andere vormen zoals kerstboomballen en 
pegeltjes doen het goed en zijn niet zo moeilijk 
te breien.
En natuurlijk hoeft niet alleen wit worden ge-
bruikt, veel kleuren maken het ook levendig.
Het volgende breicafé is bij Anja op vrijdag 21 
december om 2 uur.

Anneke den Hollander
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Verrassend grote opkomst lunch Wijdewormer
Vrijdag 16 november vond 
voor het eerst de gezamenlijke 
lunch, georganiseerd door het 
Diensten Centrum Wormer-
land, in ons dorpshuis plaats. 
Het was lang onzeker of deze 
primeur doorgang zou vinden. 
Ook al omdat de aankondiging 
niet in het vorige WWJ heeft 
gestaan bleven de aanmeldin-
gen uit. Maar begin november 
begon het toch opeens te lo-
pen en bleek er van verschil-
lende kanten wel degelijk be-
langstelling te zijn. Uiteindelijk 
meldden zich 27 mensen aan 
voor deze, als gezellig samen-
zijn bedoelde, lunch. En gezel-
lig was het zeker. De groep be-
stond voornamelijk uit dames 
uit verschillende leeftijdsgroe-
pen, waar de twee mannelij-
ke deelnemers zich niettemin 
best thuis voelden.
De lunch zelf was uitgebreid. 
De start was internationaal 
met een welkomstdrankje met 

bubbels van  Italiaanse oor-
sprong gevolgd door een koud 
Spaans soepje. Pas na een Ca-
prese salade met tomaten en 
mozzarella kwamen de gewo-
ne broodjes aan bod die van 
allerlei soorten beleg konden 
worden voorzien. Het geheel 
werd begeleid door een aan-
tal bijzondere theesoorten en 
zoete lekkernijen, waarna een 

advocaatje met slagroom zijn 
opwachting maakte. Genieten 
met een hoofdletter dus.
Helaas duurt het even voor de 
volgende lunchbijeenkomst 
want die vindt pas plaats 
op 15 februari 2019. Dan is 
het thema ‘stamppotten’. Er 
wordt dan een keur aan ver-
schillende soorten stamppot-
jes geserveerd en dat is iets 

dat helemaal past in de win-
ter, want die komt er nu toch 
echt wel aan.
De derde en voorlopig laatste 
lunchbijeenkomst is gepland 
op 17 mei. Wat er dan op het 
menu zal staan blijft nog even 
in het ongewisse.
Deelnemers betalen een ei-
gen bijdrage van € 5,- per per-
soon. De rest van de kosten 
worden gedragen door het 
Diensten Centrum Wormer-
land. De lunch start om 12:00 
uur, maar de deuren gaan om 
11:30 open. Aanmelden kan in 
het dorpshuis of bij het Dien-
sten Centrum Wormerland: 
075-6419666
De maandelijkse in-
loopochtenden zijn op de 
tweede woensdag van de 
maand. In de maanden waar-
in de lunchbijeenkomsten 
zijn vindt geen inloopochtend 
plaats.

 

 

 

 

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 
 
 

Uitslag damesklaverjas 20 november
Deze avond waren er 24 da-
mes aanwezig. De poedelprijs 
werd gewonnen door Ger Kok 
met 3909 punten. De marsen-
prijs ging deze keer naar Tine 
Laan met 3 marsen.
Uitslagen:
1. Toos Evers 5180 
2. Marjan Meester 5166
3. Tine Laan 5047

4. Corine v Schagen 5024
5. Marianne Kruijver 5013
6. Greet Konijn 4985
7. Sietske Laan 4951
8. Lida Ransijn 4701
9. Tiny Hooijberg 4613
De volgende klaverjasavon-
den vinden plaats op de dins-
dagen 15 januari, 12 februari, 
12 maart en 16 april.

Sint en Kerst bij WWSV
Op zaterdag 8 december 
komt de goedheiligman naar 
WWSV. De jeugdcommissie 
organiseert voor de C- en 
D-jeugd deze avond van 18.30 
tot 20.30 uur in de kantine van 
de Boogbal. Er komen cadeaus 
vanuit Spanje en er wordt ook 
een Sinterklaasspel gespeeld. 
Of de pieten meedoen is nog 
niet bekend.
Zondag 16 december is er aan 
het eind van de middag weer 

de jaarlijkse kerstviering voor 
alle jeugdteams van WWSV in 
de kantine van de Boogbal. Er 
wordt een film vertoond van 
het laatste kampweekend. 
Het programma begint om 
16.15 uur met zelfgemaakte 
gerechten door de kangoe-
roes, F- en E-jeugd. Om 18.30 
uur is de sluiting waarna de 
C- en D-jeugd verder gaan met 
gourmetten tot 20.30 uur.
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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 5-12 Dorpshuis gesloten i.v.m. 

Sinterklaas
Za 8-12 Glasvezel Buitenaf 13.00 Foyer
Wo 12-12 Koffierondje 09.30 Foyer
Do 13-12 Soos Kerstbuffet 13.00 Foyer
Za 15-12 Kerstboomontsteking 19.45 Foyer
Zo 16-12 Dameskoor Wijdewormer

Kerstconcert
14.00 Foyer

Za 22-12 Rokers van Neck 
Roken voor de Kerstdagen 
Afhalen van 16:00 tot 18:00 
uur

Zo 23-12 Besloten feest 16.00 Foyer
Di 25 en 
Do 26 -12

Gesloten i.v.m. Kerstdagen

Ma 31-12 Oud en Nieuw
Open voor publiek tot in de 
kleine uurtjes om elkaar ge-
lukkig Nieuwjaar te wensen                                                                       

21.00 -

Zo 01-01 Dorpshuis gesloten
Vr 04-01 Klaverjassen/Darten 20.00 Foyer
Za 05-01 Besloten feest

Besloten feest
15.00
19.30

Foyer
Grote zaal

Dameskoor Wijdewormer geeft Kerstconcert in dorpshuis
Zoals al werd aangekondigd 
in het WWJ van oktober geeft 
het Dameskoor Wijdewormer 
op zondag 16 december een 
Kerstconcert in ons dorpshuis. 
De deuren van het dorpshuis 
gaan om 13:30 uur open. Het 
concert begint om 14:00 uur.
Marja van der Ploeg is sinds 
een aantal jaren de dirigent 
van het koor. Muziek maakt 
een belangrijk deel uit van 
haar leven. Na haar conser-
vatorium opleiding werd zij 
pianiste en organiste en di-
rigeert verschillende koren. 
Daarnaast geeft zij zang- en 
pianolessen. Haar zoon Ma-
nuel deed ook het conserva-
torium en koos daar de cello 

als instrument. Samen met 
Marijke Graftdijk op piano zal 
hij een tweetal intermezzo’s 
verzorgen. De eerste, voor de 
pauze, is een berceuse (slaap-
liedje) van Frank Bridge. Na de 
pauze speelt hij, ook van Frank 
Bridge, de Cradle Song. Daar-
naast zal Manuel een aantal 
koornummers begeleiden op 
zijn cello. De pianobegeleiding 
is, zoals bij alle optredens van 
het koor, in de vertrouwde 
handen van Marijke Graftdijk.
Verder bestaat het program-
ma voor deze middag uit een 
reeks prachtige kerstliederen 
uit Frankrijk, Duitsland, Noor-
wegen en eigen land. Om er 
een paar te noemen: Canti-

que Noël (minuit Chrétien), A 
Festive Madrigal, Joy to the  
World, Hör in den Klang der 
Stille. Maar ook Wij komen te-
zamen en Stille Nacht.
Het belooft weer een gezel-
lige en sfeervolle middag te 
worden in onze warme knus-

se foyer. De verlichting in de 
kerstboom buiten is de avond 
ervoor aangestoken en ook 
binnen brandt de kerstverlich-
ting. Kortom. Alles ademt de 
sfeer van Kerstmis.
De foto is van 18 december 
2016.
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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


