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Eén ding is in ieder geval dui-
delijk na het bezoek van de 
onderwijsinspectie aan de obs 
Wijdewormer deze maand. 
De school is van dat vervelen-
de predicaat “zeer zwak” af. 
Een definitief oordeel heeft 
de inspectie nog niet gegeven, 
maar is binnenkort te ver-
wachten.
Directrice Marieken Tekstra 
toonde zich tevreden over 
het bezoek van de inspectie, 

noemde het een prettig be-
zoek. ‘Het waren fijne men-
sen.’ Tekstra onderbouwt dit 
oordeel. ‘Het is gebruikelijk 
bij zo’n bezoek dat de inspec-
teurs de hele school willen 
zien, lessen willen bijwonen. 
En dan zeggen ze tegen het 
team, doe maar wat je altijd 
doet, als je zenuwachtig bent 
kijken we daar echt wel door 
heen. Ik kan dan ook zeggen 
dat onze leerkrachten deze 

inspectie als prettig hebben 
ervaren.’
De inspectie toonde zich vol-
gens Tekstra over de hele linie 
tevreden over wat ze op de 
obs aantrof. Enige minpunt 
waren de resultaten uit het 
verleden. Toen Tekstra en haar 
team na de zomer 2018 hun 
verbetertraject inzetten had 
de school drie jaar achtereen 
met de eindtoets van groep 
8 onder het landelijk gemid-

delde gescoord. Dit jaar was 
het resultaat van de eindtoets 
nog net 0.3 punten onder het 
landelijk gemiddelde en voor 
april 2020 verwacht de school 
een positief resultaat. De in-
spectie beraadt zich nu nog 
op de vraag hoe zwaar dit ge-
geven moet wegen tegenover 
het verder positieve oordeel 
over de basisschool in Neck.

Grote vrachtwagens geweerd uit Neck

Er komt een verbod voor 
voertuigen langer dan 9 meter 
om via de Noorderweg naar 
Neck te rijden. Deze mede-
deling deed wethouder Rob 
Berkhout tijdens de jaarlijkse 
vergadering van de Contact-
commissie met het complete 

college van B&W. Het besluit 
van de gemeente Wormer-
land is al gepubliceerd in de 
Staatscourant.
Hoe gewenst een dergelijk 
verbod is, werd een dag na 
de vergadering duidelijk toen 
een vrachtwagencombinatie 

dwars door Neck wilde om 
bij Mario de Munnikdijk op te 
draaien en ter hoogte van de 
Ringdijk vast kwam te zitten.
Incidenten als deze waren 
twee weken eerder aanlei-
ding om in Wijdewormer een 
werkgroep Verkeer en Veilig-

heid op te richten. Wethou-
der Berkhout zei blij te zijn 
met deze werkgroep en wil 
die graag een rol geven bij de 
concrete uitwerking van de 
uitkomsten van de corridoor-
studie van de A7 

School is af van label “zeer zwak”

zie ook pagina 3

Omdat hij vanaf Neck de bocht niet kon maken naar de Munnikdijkweg keerde deze vrachtwagen bij de Ringdijk. Dat ging ten koste van een 
verkeersbord en een schutting.
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 4 januari
Kopij uiterlijk op:
woensdag 25 december
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 10 december
Plastic: 
dinsdag 24 december
Groen: 
dinsdag 3, 17 en 31 decem-
ber
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
3 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
13 december

Contact Commissie WW
Leden:  Marjolijn Broekhuizen, Jan Tabak, 
 Dick de Jong en Evert Stam
Mail: ccwijdewormer@gmail.com

De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden is op 
www.wormerland.nl
In de zoekbalk contactcommissie Wijdewormer invullen.

Minister Cora van Nieu-
wenhuizen van Verkeer en 
Infrastructuur wil de files aan-
pakken en zij wil zich daarbij 
concentreren op onder meer 
de files op de A7 en A8. Zij 
maakte 22 november bekend 
dat zij 573 miljoen euro vrij 
maakt om de verkeersdoor-
stroming in de regio Amster-
dam te verbeteren en dan 
met name het gebied tussen 

Amsterdam en Hoorn.
Dit volgt op de eerderge-
noemde plannen om de A7 
te verbreden. Alle maatrege-
len zijn opgenomen in een 
ontwerp structuurvisie, die 
deze zomer al ter inzage heeft 
gelegen. Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan 
het definitief maken van de 
structuurvisie. Na vaststelling 
van de structuurvisie, naar 

verwachting eind dit jaar, 
worden de maatregelen ver-
der uitgewerkt in de volgende 
fase van het project.
Te zijner tijd wordt hiervoor 
onder meer een Tracébesluit 
genomen en eerst natuurlijk 
nog een ontwerp besluit. Met 
deze besluiten zal duidelijk 
worden wanneer welke maat-
regelen genomen kunnen 
worden.

De belangrijkste aspecten 
van dit plan zijn het toevoe-
gen van rijstroken op de A7 
en de A8, en het aanpassen 
van Knooppunt Zaandam. De 
minister steekt niet het hele 
bedrag van 573 miljoen alleen 
in autowegen. Een deel gaat 
ook naar alternatieven zoals 
fietsen, openbaar vervoer en 
het aanleggen van carpool-
plaatsen.

Overheid investeert 573 miljoen in bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rectificatie
Nee, niet van Dionne Kramer 
nam Piet Gans de bezorging 
van het Wijdewormer Jour-
naal over, maar van Gerda Ou-
dendijk. Dionne Kramer doet 

nog steeds haar deel van de 
Zuiderweg en gelukkig is ze 
van plan dat nog lang te blij-
ven doen.

Dick de Jong nieuw lid CCWW
De Contactcommissie is uitge-
breid. Met Dick de Jong erbij 
bestaat de commissie nu uit 
vier leden. Voorzitter Jan Ta-
bak had De Jong benaderd 
omdat hij geboren en getogen 
is de Wijdewormer en zo een 
belangrijke aanvulling vormt 
op relatieve nieuwelingen als 
secretaris Marjolijn Broekhui-
zen en Jan Tabak zelf, die nog 
maar een paar jaar in Neck 
wonen en Evert Stam met zijn 
agrarische achtergrond.
Lang heeft Dick de Jong er niet 
over gedaan om in te gaan 
op het verzoek van Tabak. Hij 
zegt: ‘Ik heb een vergadering 
meegedraaid om te zien hoe 
het er aan toegaat en toen 
wist ik het eigenlijk wel. Ik 
vind het heel plezierig dat de 

commissie oplossingsgericht 
wil werken, samen met de in-
woners van de Wijdewormer. 
Vroeger was de commissie 
misschien vooral een soort 
klachtenbureau, dat was mijn 
ervaring nu niet. Dat wil na-
tuurlijk niet zeggen dat men-
sen niet met klachten bij ons 
terecht kunnen, maar dan 
wel graag meteen met een 
suggestie hoe het anders zou 
kunnen. Problemen oplossen 
moet je zelf doen. Ik zie onze 
rol dat we mensen een goede 
richting op helpen en met de 
juiste mensen bij de gemeen-
te in contact brengen.’
Dick de Jong werkt bij Mario, 
waar hij onder meer verant-
woordelijk is voor de techni-
sche dienst en onderhoud.
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Houd de Wijdewormer aantrekkelijk voor inwoner en recreant
De toeristenstroom groeit nog 
ieder jaar, niet alleen in Am-
sterdam (vorig jaar 17,5 mil-
joen bezoekers) en de Zaanse 
Schans (2,3 miljoen). Ook in 
de rest van Noord-Holland 
vinden toeristen steeds meer 
hun weg. Waarom zou Wor-
merland daarvan niet mee-
profiteren en welke gevaren 
liggen er dan op de loer?
Met die vragen heeft het ge-
meentebestuur van Wormer-
land Saskia Beumer belast. Zij 
is aangetrokken als beleids-
medewerker economie en 
toerisme en bereidt nu een 
beleidsnota voor over toeris-
me en recreatie in Wormer-
land. Ze was in het kielzog 
van B&W naar het Dorpshuis 
gekomen om aan de Contact-
commissie en inwoners van 
Wijdewormer uit te leggen 
hoe ze dat doet. Ze zei te zoe-
ken naar balans tussen kansen 
en bedreigingen en daarbij de 
huidige inwoners van de Wij-
dewormer voorop te stellen.
‘Als we kansen benutten voor 
het aantrekken van toerisme 
en recreatie kunnen we ook 
werkgelegenheid bevorderen. 
Tegelijk moeten we vastleggen 
wat we niet willen.’ Vervol-
gens vroeg ze naar de parels 
van Wormerland – de Zaan, 
de PTT-toren in Wormer – en 

Aan de oprichting van de 
Werkgroep Verkeer en Veilig-
heid had de Contactcommis-
sie al een bijeenkomst Verkeer 
en Veiligheid belegd samen 
met het gemeentebestuur. 
Daarvoor was burgemeester 
Tange met een van de ambte-
naren van Wormerland naar 
het Dorpshuis gekomen om 
suggesties in ontvangst te ne-
men.
En die waren er, variërend van 
het aanleggen van een wan-
delpad van de Neckerstraat 
tot voorbij Karwei tot het in-
stalleren van verkeerslichten 
bij de brug naar de Jisperdijk. 
Maar de meeste discussie 

werd besteed aan twee al lan-
ger levende wensen. Om te 
beginnen de wens om een be-
hoorlijke parkeervoorziening 
bij restaurant Mario. Zoals de 
auto’s van bezoekers nu op de 
Munnikdijkweg staan gepar-
keerd levert dat zes avonden 
in de week problemen op. 
Daarom was er gepleit voor 
parkeerhavens die iets verder 
de dijk op zouden moeten ste-
ken. Loco dijkgraaf Rob Veen-
man toonde zich geen princi-
pieel tegenstander.
Het andere discussiepunt was 
de behoefte aan meer contro-
le op te snelle rijders in Neck. 
De burgemeester probeerde 

Veel discussie over verkeer en veiligheid

Dankbetuiging
Bij deze wil ik iedereen bedan-
ken voor alle belangstelling in 
welke vorm dan ook na het 
overlijden van mijn man, Hans 

van Weely.
Het was hartverwarmend en 
geeft mij veel steun.

Afra van Weely- Groot

uit te leggen dat handhaving 
weinig kans van slagen had 
omdat de wetgever ervan uit-
gaat dat 30 kilometer zones zo 
moeten zijn ingericht dat er 
ook niet harder gereden kàn 
worden. En zelf een flitspaal 
neerzetten kost de gemeente 
wel geld, terwijl de opgeleg-

de boete naar het Rijk gaat. 
De burgemeester zag daarom 
meer in gedragsverandering. 
Elkaar aanspreken op gedrag.
Twee weken later installeerde 
de gemeente een Smiley op 
de Noorderweg vlak voor de 
ingang Neck.

vroeg wat de parels van de 
Wijdewormer zijn. Er kwamen 
aarzelend wat antwoorden. 
De Neckermolen, het polder-
huis, Mario, het Herenhuis en 
het Noord-Hollandskanaal.

Geen touringcars
Uit de discussie die vervol-
gens ontstond werd vooral 
duidelijk dat touringcars met 
grote groepen Chinezen of Ja-

panners niet welkom zijn en 
grote aantallen bezoekers die 
met de auto naar de Wijde-
wormer komen evenmin. De 
vergadering wenste veel meer 
te denken in simpele ingrepen 
als voorzieningen voor kano-
varen, of laadplekken voor 
elektrische fietsen.
Burgemeester Tange sloot de 
discussie af met een pleidooi 
om vooral gehoor te geven 

aan de oproep van beleids-
medewerkster Saskia Beumer 
om op de kaarten die had 
opgehangen van Neck en de 
Wijdewormer aan te geven 
waar de aanwezigen mogelijk-
heden zagen voor toerisme en 
recreatie en waar juist extra 
verkeer geweerd zou moeten 
worden. De burgemeester 
maakte in zijn slotwoord dui-
delijk dat de druk op Wormer-
land steeds groter wordt en 
dat die druk niet alleen door 
toeristen wordt uitgeoefend, 
maar ook door de behoefte 
aan meer woningen en door 
economische belangen. ‘Het is 
dus zaak om aan te geven wat 
we wel willen toestaan en wat 
beslist niet.’
Uiteindelijk verschenen er 
toch heel veel groene en rode 
stippen op de kaarten, waar-
mee Saskia Beumer verder 
kan. En tijdens het stippen 
plakken vertrouwde wethou-
der Jeroen Schalkwijk ons toe 
dat het gemeentebestuur van 
Amsterdam bij monde van 
woningwethouder Ivens hem 
had gesmeekt om Wormer-
land groen te houden. ‘Wor-
merland is een belangrijk uit-
laatgebied voor de inwoners 
van Amsterdam.’

Roy Buijze

Neckermolen, een van de parels van de polder



installatie zonnepanelen

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

besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie
NEN keuringen  electronische toegangscontrole  electrotechnische installaties 

Noorderweg 160
1456 NP Neck-Wijdewormer 

 T  0299 - 411101
F  0299 - 411102

info@poel.nl
www.poel.nl

poel makelaardij

Bouw- en aannemingsbedrijf

Oosteinde 19
1647 AA  Berkhout

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

Ruud John Wouters bv
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3a
1461 DW  Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

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

DE HEER
Elektrotechniek

Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra

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

 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”.

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

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

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

www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl
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Deze zomer ging de Necker-
brug minder vaak open dan in 
2018. Er is natuurlijk het pro-
bleem dat de Engewormer-
brug nog steeds niet open kan 
en er geen boten onder door 
kunnen die een hoogte boven 
de 90 cm hebben, maar dat 
was in 2018 ook al zo.
Dit wordt overigens in 2020 
nog erger omdat we van het 
Hoogheemraadschap te ho-
ren kregen dat in 2020 de 
Engewormerbrug wordt ver-
vangen. In mei wordt begon-
nen met een tijdelijke brug. 
Dit wordt een pontonbrug, 
wat betekent dat er geen 
vaarverkeer meer mogelijk 
is. De nieuwe brug kan pas in 
december in gebruik worden 
genomen.
Dit jaar moest de brug nog 
open voor 275 boten. Onze 
brugwachter Bert Roeleveld 

vindt het nog steeds leuk en 
kan er enthousiast over ver-
tellen. Zo kwam er een bootje 
met jongelui, die toen hij zijn 
klompje liet zakken vertelden 
dat ze geen geld hadden. Ja, 
maar jullie hebben wel bier 
reageerde hij. Hij kreeg twee 
blikjes bier. En zo kreeg hij 
ook een keer een broodje pa-
ling. Maar in 2020 zal hij het 
dus waarschijnlijk wat rustiger 
krijgen. Hierbij de cijfers van 
2019
De maanden op een rijtje
 2018 2019
april 8 38
mei 83 26
juni 84 75
juli 194 47
augustus 70 65
september 32 18
oktober 16 6
Totaal 487 275

René Provoost

Rustige zomer voor brugwachter

Bij de Neckerbrug branden 
aan weerskanten 2 rode lam-
pen. Dat betekent dat de brug 
niet bediend wordt. In dit ge-
val is het vaarseizoen voorbij. 
Zaterdag 9 november kreeg 
brugwachter Bert Roeleveld 
het verzoek van iemand die 
zijn boot naar de winterber-
ging wilde brengen, om toch 
de brug even open te doen. 
Bert streek met de hand over 
zijn hart en ging ondanks de 
regen op zijn fiets naar de 
brug.
Dat even opendoen duurde 
vervolgens bijna anderhalf 
uur. Wat Roeleveld ook deed, 
de brug wilde niet meer naar 

Belangrijke verkeersader Neck 1½ uur afgesloten
beneden. Toen maar de tech-
nische dienst van het hoog-
heemraadschap gebeld. De 
technicus moest uit Warder 
komen, dus dat duurde ook 
nog even. Ondertussen ston-
den er auto’s en fietserts te 
wachten die van Bert het ad-
vies kregen om maar om te 
rijden. De auto’s en fietsers 
aan de andere kant werden 
met gebaren ook geadviseerd 
om te rijden. Er werd ook te-
ruggeroepen “je kan de brug 
toch ook dicht doen”. Ja, Bert 
wilde niets liever, maar hij was 
nu even verkeersregelaar ge-
worden.
Hij werd al natter en kouder. 

Toen eindelijk de technische 
man met doorverbindingen 
de brug naar beneden had 
gekregen, was Bert helemaal 
verkleumd. Hij mocht even bij 
de monteur in de auto zitten 
die lekker de kachel voor hem 
in de hoogste stand zette. De 
week erna kwamen ze erach-
ter dat het een relais kapot 
was gegaan en dat is dinsdag 
19 november vervangen. De 
brug doet het weer, maar of 
Bert nog een keer met zijn 
hand over zijn hart strijkt?

René Provoost

Een technicus repareert de Nec-
kerbrug

Er zijn geen fijnere sokken 
dan sokken die je zelf hebt ge-
breid. Materiaal, patroon en 
kleur bepaal je zelf. Als je niet 
meer zo goed weet hoe je sok-
ken moet breien, dan vind je 
op internet allerlei patronen. 
Ook zijn er leuke boekjes in de 
handel waarin van alles is te 
lezen over dit onderwerp.
Door verhuizingen zijn er wat 

plaatsen vrijgekomen in het 
breicafé, waar we niet alleen 
breien maar ook haken, bor-
duren en andere technieken 
doen. Wie het leuk vindt om 
ook mee te doen, is van harte 
welkom in het breicafé.
De volgende bijeenkomst is op 
11 december om 14.00 uur bij 
Anja Zwart, De Grootweg 29d.

 Anneke den Hollander

Op kousenvoetjes naar Breicafé

Halewijn: ‘Afval wordt kostbaar’
De afvalheffing die de ge-
meente Wormerland in reke-
ning brengt, gaat de komen-
de jaren stijgen boven de 
€327,- die een huishouden nu 
betaalt. Dat kan voorkomen 
worden door wijziging aan te 
brengen in de wijze van inza-
melen van afval. Veel van wat 
we weggooien is prima weer 
te gebruiken als grondstof 
voor wat anders. De hoeveel-
heid onbruikbaar restafval 
moet zoveel mogelijk beperkt 
worden.
De inwoners van Wormerland 
zetten nu jaarlijks gemiddeld 
164 kilo restafval per persoon 
op straat. Wethouder Harold 
Halewijn wil dat terugdrin-
gen naar 100 kilo per jaar. Dat 
streefgetal heeft hij niet zelf 
bedacht, het is een streefgetal 

van de rijksoverheid. De wet-
houder riep in de vergadering 
van de Contactcommissie met 
B&W op tot ‘omgekeerd inza-
melen’. Het waardevolle afval, 
lees gft, plastic, papier, textiel, 
wordt gebruikt als waardevol-
le grondstof, terwijl voor het 
restafval meer betaald moet 
gaan worden. Hij wil af van de 
grijze kliko en die vervangen 
door al dan niet ondergrond-
se verzamelcontainers, waar 
burgers per storting moeten 
betalen.
Hij riep op in de Wijdewormer 
een burgerpanel te vormen 
dat in overleg met de gemeen-
te kan aangeven wat een goed 
werkbaar inzamelingssysteem 
zou kunnen zijn. Wie wil mee-
praten kan zich melden bij de 
Contactcommissie.

Postcodeboek 1456 2020 is klaar!
Achttien fotografen en diverse 
vrijwilligers, redactie- en be-
stuursleden hebben zich hier-
voor de afgelopen maanden 
ingezet en ik moet zeggen: 
het is een prachtig resultaat 
geworden. Het boek kan op 
maandag 30 december a.s. 
vanaf 19.30 uur tot ca. 21.00 
uur worden opgehaald in het 
Dorpshuis. De prijs bedraagt 
€ 22,50 en er kan uitsluitend 
per pin worden betaald. Van-

af 15 januari bedraagt de prijs 
van het boek € 25 dus ik zou 
zeggen: kom op 30 decem-
ber!! Lukt het u dan niet, dan 
kan het boek vanaf 31 decem-
ber worden afgehaald op het 
adres Leeghwaterstraat 9 (tel. 
431197) of Noorderweg 130 b 
(tel. 428364). Hier kunt u con-
tant (en liefst gepast) betalen.
Eventuele wijzigingen staan 
op onze website of Facebook.

Evelien Kikkert
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Pepijn Effing kampioen Trihard series
Pepijn Effing heeft tot zijn 
twaalfde jaar gevoetbald bij 
DZS, maar omdat hij hoger-
op wilde werd hij lid van vv 
Purmersteyn te Purmerend. 
De nu 18-jarige Pepijn kreeg 
verkering met een meisje 
dat triathlons als hobby had 
en mede daardoor heeft hij 
zich sinds een aantal maan-
den aangemeld bij Triathlon 
Vereniging Purmerend (TVP). 
Pepijn werkt bij Van ‘t Hek te 
Zuidoostbeemster en volgt 
sinds dit jaar de studie werk-
tuigbouwkunde in Alkmaar.
Triathlon bestaat uit drie on-
derdelen, te weten, zwem-
men, fietsen en hardlopen, 
verder is het onderverdeeld 
in 11 verschillende discipli-
nes met verschillende afstan-
den. Pepijn komt uit in de 1/8 
triathlon of ITU sprint. Dat is 
een triathlon met de volgen-
de afstanden, 500/750 m. 
zwemmen, 20 km fietsen en 
5 km hardlopen. Hij traint 2x 
per week met de vereniging in 
het Leeghwaterbad in Purme-
rend, want zwemmen is zijn 
zwakste onderdeel. Fietsen en 
hardlopen gaan hem beter af. 
In 2018 heeft Pepijn nog de 
Pyreneeën Challenge gereden 

met het Da Vinci College.
In het eerste jaar dat Pepijn 
mee heeft gedaan met de 
Trihard series competitie on-
der de 23 jaar werd hij met-
een kampioen in zijn klasse, 
ook heeft hij een persoonlijk 
record neergezet tijdens de 
sprint Triathlon Zaanstad af-
gelopen seizoen met de vol-
gende resultaten: zwemmen 
750 m. in 18.05 min., 20 km 
fietsen in 32.41 min. en 5 km 
hardlopen in 20.25 min., ver-
der heeft Pepijn de 4.18.4 
triathlon West-Friesland ge-
wonnen in Hoorn in zijn leef-
tijdscategorie.

Pepijn wil komend jaar graag 
meedoen aan de halve tria-
thlon van Hoorn, maar voor 
dat zover is, is er eind no-
vember nog een talenten-
dag (testdag) voor team NL 
(Nederlands team). Hij hoopt 
natuurlijk dat hij wordt uit-
verkoren zodat hij weer een 
stapje hoger kan trainen en 
uitkomen. Dat Pepijn ambi-
ties heeft is wel duidelijk uit 
zijn verhaal, maar om die te 
verwezenlijken heeft hij ook 
goed materiaal nodig. Vorig 
jaar november had hij al een 
racefiets aangeschaft, maar 
die bleek toch niet ideaal. Nu 

is hij sinds twee maanden in 
het bezit van een speciale tria-
thlonfiets. Die lijkt wel veel op 
een racefiets, maar is meer 
gestroomlijnd.
In de wintermaanden zijn er 
weinig triathlons te gaan. De 
trainingen gaan wel door zo-
dat de conditie op pijl blijft en 
vanaf medio mei begint het 
nieuwe seizoen weer.
Wie weet horen wij dan weer 
meer van Pepijn en indien u 
Pepijn wilt volgen: dat kan op 
instagram @tricouple136 of 
eigenwijzetriathlon.nl.

Zwemmen, fietsen en hardlopen 
naar de finish

Pepijn Effing op de hoogste trede

Het parcours van de Zeven 
heuvelenloop in Nijmegen 
staat niet alleen bekend als 
het mooiste van Nederland, 
maar ook het snelste ter we-
reld. Start en finish liggen op 
de Groesbeekseweg, de eer-
ste 5 kilometers zijn verrader-
lijk door het vals plat omhoog, 
het middenstuk voert over ze-
ven  pittige heuvels waaraan 
de koers zijn naam ontleent 
en de laatste 4 kilometers 
gaan vals plat naar beneden.
Dit jaar werd de koers voor 
de 36ste keer georganiseerd. 
Zondag 17 november waren 
er maar liefst 30.000 deelne-

mers. Onder hen vanuit de 
Wijdewormer Arie Bierhaal-
der, zijn eindtijd was 1.20.23 
uur, goed voor een achttiende 
plaats in de categorie 70 plus. 
De weersomstandigheden 
waren ideaal. Het was droog, 
geen wind en een tempera-
tuur van +6 graden. Dat het 
parcours snel is werd ook be-
vestigd door een nieuw we-
reldrecord bij de dames.

Zevenheuvelenloop onder ideale omstandigheden

Arie Bierhaalder tijdens de Zevenheuvelenloop
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

De laatste week van septem-
ber staat voor Tennisvereni-
ging Wijdewormer sinds 2014 
in het teken van het Beets BV 
Wijdewormer Open.
Dit tennistoernooi, waar ook 
veel leden van andere tennis-
verenigingen aan mee doen, 
dankt zijn naam aan hoofd-
sponsor Beets BV. Ook dit jaar 
was de belangstelling voor het 
toernooi bij spelers in de re-
gio’s Zaanstreek en Waterland 
groot, liefst 170 tennisliefheb-
bers speelden gedurende 9 
dagen op de banen aan de Tja-
denweg. Helaas moest door 
het slechte weer op de finale 
dag worden uitgeweken naar 
sporthal De Kloek in Midden-
beemster, desondanks was 

Tennistoernooi Beets BV Wijdewormer weer een succes.
het wederom een geslaagd toernooi waarbij de 
deelnemers en toeschouwers konden genieten 
van hapjes en drankjes en muziek in de stijl van 
een bepaald land.

De winnaars.
Enkele koppels van de organiserende vereni-
ging wisten de hoofdprijs in hun onderdeel 
in de wacht te slepen, Ilse Knook en Irma 
van Wanrooy wonnen de damesdubbel in de 
B-klasse, Dick en Linda de Jong deden het-
zelfde in hun gemengd dubbel in de C- klasse, 
daarnaast waren er eervolle tweede plaatsen 
voor de koppels Bart en Luuk Koopman (he-
ren A-klasse), Jeroen Blank en Arnoud Kreffer 
(heren B-klasse), Anton Broersma en Co Butter 
(heren D-klasse), Loes Blank en Jacqueline Een-
huizen (dames B-klasse), Jeroen Blank en Kim 
van der Vlies (gemengd dubbel A-klasse) en Ro-
nald Levering en Bianca Reijmerink (gemengd 
dubbel C-klasse).

Ze wilden langzaam toegroei-
en naar een team dat zou kun-
nen deelnamen aan de com-
petitie voor vrouwen boven de 
30. Waarschijnlijk zou dat pas 
na de aanleg van het nieuwe 
sportcomplex Neck Zuid zijn, 
zo was de verwachting najaar 
2018. Het liep anders. “Om 
wedstrijdervaring op te doen, 
zijn wij begin dit jaar al gestart 
met de voorjaarscompetitie. 
Iedere twee weken spelen we 
op één avond drie wedstrijden 
van 20 minuten. Na vier com-
petitieavonden is duidelijk wie 
van de vier teams de winnaar 
is,” zo vertelt Sonja Otsen, 
de teamcoördinator van dit 
DZS-vrouwenteam.
In korte tijd is het team enorm 
gegroeid. Bij aanvang negen 
speelsters, binnenkort zijn 
het er dertien en ook qua spel 
heeft het team flinke stappen 
gemaakt. Zowel de voorjaars-
competitie als de najaarscom-
petitie van dit jaar hebben de 
DZS-vrouwen als derde afge-
sloten. Dat lijkt geen vooruit-
gang, maar schijn bedriegt 
zegt Sonja Otsen. De afstand 

DZS-vrouwen 30+ enthousiast groeiteam

Dick en Linda de Jong

DZS-vrouwenteam

met de eerste twee teams is 
een stuk kleiner geworden. 
“In het begin verloren wij nog 
met hoge cijfers, nu houden 
we regelmatig de nul en win-
nen wij wedstrijden. Als we 
verliezen dan is dat nog maar 
met een enkele goal tegen.”
Carlo traint al een tijdje de 
Dames 1 van DZS en sinds 
de zomer ook het team van 
vrouwen boven de 30. Iedere 
maandagavond gaan ze 1,5 
uur vol aan de bak. Van con-

ditietraining, tot oefeningen 
met de bal en oefenpartijtjes. 
Sonja: ”Carlo heeft ons ge-
leerd dat voetbal niet alleen 
een fysiek spel is. Het vraagt 
ook denkwerk. We zijn slim-
mer gaan spelen en laten 
de bal meer het werk doen, 
waardoor we onze krachten 
ook meer sparen. Qua leeftijd 
zijn we heel gevarieerd. Zo is 
de jongste speelster 32 jaar en 
de oudste 56 jaar.”
Op de vraag of er nieuwe 30+ 

voetbaldames welkom zijn is 
Sonja heel duidelijk. “Zeker! 
Wij zien in onze competitie 
damesteams met heel veel 
speelsters. Hierdoor zijn zij 
een stuk flexibeler bij blessu-
res, ziekte of vakanties. Wij 
moeten af en toe speelsters 
halen van buiten het team. Dit 
lukt altijd goed, maar wanneer 
wij meer speelsters hebben, 
kunnen wij op eigen kracht 
de competitieavonden in en 
kunnen we samen toewerken 
naar die nummer één posi-
tie. Omdat de wedstrijden al-
tijd op vrijdagavond gespeeld 
worden, is niet gelijk je hele 
weekend bezet. Dat is erg fijn 
omdat iedereen ook een druk 
sociaal en gezinsleven heeft.”
Lijkt het je leuk om met het 
DZS-vrouwen senioren 30+ 
team mee te spelen? Kom dan 
een keer meetrainen. De da-
mes trainen iedere maandag 
van 19.00 tot 20.30 uur op het 
hoofdveld van DZS.
Wil je meer informatie dan 
kan je mailen naar sonjaot-
sen@gmail.com.
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Mart Roozendaal mag zich 
sinds 27 oktober de beste jeu 
de boules speler van de Wij-
dewormer noemen. Hij won 
uiteindelijk in een bijzonder 
spannende finale van Henk 
Gans.
Zestien spelers hadden zich in 
het finale weekend gekwalifi-
ceerd voor de knock-out strijd 
om de hoofdprijzen. Dat leid-
de in de halve finale tot een 
“broedermoord” tussen Henk 
en Piet Gans.
Zij speelden beiden technisch 
en tactisch zeer sterk. Het was 
uiteindelijk Henk die de bes-
te ballen gooide. De tweede 
halve finale was minder span-
nend maar desondanks wer-
den er mooie boules gewor-
pen, De 86-jarige!! Lydia Bak-
ker probeerde haar tegenstan-
der Mart Roozendaal nog uit 

Mart Roozendaal verenigingskampioen jeu de boules

Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Ruim een jaar geleden heeft 
Leo van Berkel aangegeven 
dat hij zijn functie als secreta-
ris zou opgeven omdat hij als 
vertegenwoordiger van de jeu 
de boules vereniging zou gaan 
deelnemen in het bestuur aan 
de opgerichte Sportstichting 
Wijdewormer. Dit bestuurs-
lid mag geen bestuurslid van 
één der drie verenigingen zijn. 
Vanwege zijn interesse voor 
onze gemeenschap.
Leo geeft zijn bestuursfunctie 
bij Butje 13 nu op, maar ge-
lukkig is er respons op geko-
men op zijn oproep. Tijdens 
de jaarvergadering is Bert 
Joosten als nieuwe secretaris 
benoemd. Ria Gans werd be-
stuurslid Algemene Zaken.

Leo van Berkel 
legt definitief zijn 
functie neer voor 
Butje 13

Doordat de wedstrijd een 
week eerder was uitgesteld, 
omdat tegenstander KZ geen 
team op de been kon krijgen, 
kon WWSV pas de laatste zon-
dag voor de start van het zaal 
seizoen aantreden voor de 
beslissende wedstrijd om het 
kampioenschap.
WWSV was gehandicapt door 
blessures en vakantievier-
ders. Toen scheidsrechter José 
Wijkstra het startsein gaf, nam 
WWSV nam al snel een voor-
sprong maar KZ kwam terug 
tot 3-3. Het was soms een har-
de wedstrijd met name bij de 
heren maar de scheidsrechter 
liet zich niet van de wijs bren-
gen. WWSV kon gaan rusten 
met een 6-5 voorsprong.
In de tweede helft had Marcel 
Wijkstra de plaats ingenomen 
van Bart de Waal. Na de ge-
lijkmaker van KZ kwam WWSV 
opnieuw op voorsprong door 
Marcel, maar KZ bleef fel en 
soms te hard spelen wat erin 
resulteerde dat zij tot drie-
maal toe tot scoren kwamen. 

WWSV kampioen na bloedstollende partij

Het winnende WWSV-team

Zou het dan toch nog mis gaan 
met WWSV!! Nee hoor, Lotte 
Donkersloot en Robert Kooter 
brachten WWSV langszij.
De spanning nam nog meer 
toe toen Carlo Zandvliet 
scoorde en WWSV weer op 
voorsprong bracht.  KZ be-
antwoorde dat weer met 
een doelpunt. Opnieuw ge-
lijk. Het was Masha de Jong 
die in de laatste minuut via 
een afstandsschot WWSV op 
voorsprong bracht en met nog 

enkele secondes te gaan hield 
WWSV hield zijn verdediging 
dicht. Het kampioenschap was 
binnen.

In het veld stonden de volgen-
de spelers.
Aanval: Anne Donkersloot, 
Annemarie Zandvliet, Bart de 
Waal en Carlo Zandvliet.
Verdediging: Masha de Jong, 
Lotte Donkersloot, Robert 
Kooter en Richard Gundelach.
Reserve: Marcel Wijkstra.

Van links naar rechts: Henk Gans, Mart Roozendaal en Piet Gans

zijn ritme te halen met haar 
psychologische opmerkingen, 
maar helaas voor Lydia was 
het Mart die de strijd won.
De finale ging dus tussen Henk 
Gans en Mart Roozendaal 
en Piet Gans en Lydia Bakker 
streden om plaats drie en een 
pondje paling van het Dorps-

huis.
De derde plaats was uit ein-
delijk voor Piet Gans die de 
strijdende Lydia Bakker eer-
vol heeft verslagen. De fina-
le was van een andere orde, 
Henk en Mart gaven elkaar 
geen stro-breedte toe, Mart 
met zijn “boogbal” en Henk 

technisch sterk met een klein 
beetje geluk. Na een kleine 
achterstand liep Mart uit naar 
12 punten, maar Henk gaf niet 
op en kwam sterk terug. Het 
laatste punt voor Mart duur-
de hem te lang, hij kon het ei-
genlijk niet aanzien. Henk had 
nog één bal en kon +2 scoren 
toen Mart met 1 bal op winst 
lag. De spanning was om te 
snijden.  Henk mist waardoor 
Mart Roozendaal de kampi-
oen is van 2019 en Henk eer-
vol tweede.
Na het kampioenschap spelen 
werd er nog heerlijk nagekaart 
en voorzitter Toon van Diepen 
bedankte na afloop alle mede-
werkers voor hun bijdrage van 
werkzaamheden de dag werd 
afgesloten met een barbecue 
met ruim 40 deelnemers.
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Opluchting na verhogen PFAS-norm
Minister Stientje van Veldho-
ven van milieu en wonen is 
van verschillende kanten pa-
niekvoetbal verweten, toen zij 
een norm van 0.1 microgram 
PFAS per kilo aarde vaststelde 
als miximaal toegestane hoe-
veelheid. Dat leidde per direct 
tot het stoppen van een tal 
projecten in weg- en water-
bouw en van een aantal bag-
gerwerken. Daar moest snel 
iets aan gebeuren en dat kon 
omdat dit een norm was die 
Nederland helemaal zelf had 
vast gesteld.

Die 0.1 microgram is  de ab-
solute minimumwaarde die 
met de huidige meettechniek 
gemeten kan worden. Veilig-
heid voorop zal Van Veldho-
ven gedacht hebben, maar 
de protesten eind oktober 
lieten niets aan  duidelijk-
gheid te wensen over.  En 
toen kwam de minister  eind 
november met een nieuwe, 
flink verhoogde norm van 0.8 
microgram. In ieder geval iets 
gemakkelijker te meten. Het 
is nog maar een voorlopige 
versoepeling, want het RIVM, 

Protest tegen PFAS leidt van Malieveld naar Pauw
Oktober 2019 ging de boeken 
in als de maand van het boe-
renprotest. Zij kwamen on 
opstand tegen ad hoc maat-
regelen die de uitstoot van 
stikstof in de agrarische sector 
moeten terugdringen. Hun 
branche mag dan ruim 42 pro-
cent van de stikstof uitstoot 
veroorzaken, de stikstofellen-
de valt niet alleen boeren aan 
te rekenen, zo lieten zij weten.
Nog voor het kabinet maat-
regelen had kunnen nemen, 
diende het volgende pro-
bleem zich aan. PFAS, de ver-
zamelnaam voor een aantal 
chemische verbindingen die 
niet in de natuur horen voor 
te komen, maar er inmiddels 
door toedoen van de mens 
in ruime mate aanwezig is. 
En terwijl de boeren met hun 
trekkers nog steeds proteste-
rend rondreden in Den Haag 
en bij alle provinciehuizen, 
toog ook bouwend Nederland 
30 oktober naar Den Haag om 
duidelijk te maken dat het stil-
leggen van bouwactiviteiten 
en van werken aan wegen en 
viaducten ernstige gevolgen 
zou hebben, zowel voor indi-
viduele bedrijven als voor de 
Nederlandse economie als 
geheel.

Jeroen Pauw
Op het Malieveld kwamen 
zo’n 4000 bouwers en grond-
werkers bijeen. Dat trok de 
gewenste aandacht van de po-
litiek en van de media. Jeroen 
Pauw had er in zijn program-
ma van die avond zelfs 22 mi-
nuten voor ingeruimd. Naast 
minister Wouter Koolmees 
(minister van sociale zaken en 
werkgelegenheid) en  Hans de 
Boer (voorzitter van de werk-
gevers VNO- NCW) waren 
ook enkele demonstranten 
door de redactie uitgenodigd. 
Onder hen twee Wijdewor-
mernaren, te weten Erik van 
de Stoel (Roel v.d. Stoel) en 
Rob Konijn (Germieco). Rob 
woont weliswaar in de Beem-
ster, maar is een geboren en 
getogen Wijdewormernaar. 
Zowel Erik als Rob kwamen 

Rob Konijn (links) en Erik van der Stoel in de studio bij Pauw

uitgebreid aan het woord. Ze 
gaven beiden aan, nu minder 
werk en minder aanvragen te 
hebben en dat het ook bij het 
personeel erg leeft.
Wij vroegen hen hoe ze bij 
PAUW waren terecht geko-
men. Erik was op het Malie-
veld benaderd door een van 
de redacteuren van het pro-
gramma en toen hij bereid 
was die avond in het program-
ma te komen werd hem ge-
vraagd of hij nog iemand ken-
de uit de weg- en waterbouw. 
Jazeker. Erik en Rob kennen 
elkaar goed en dat was snel 
geregeld. Ze kwamen uitge-
breid aan het woord. Beiden 
hadden ze een goed gevoel 
over de uitzending. Ze hadden 
hun zegje kunnen doen.

Wat is PFAS?
PFAS staat voor Poly- of perfe-
nylalkalistoffen. Het zijn door 
de mens gemaakte verbin-
dingen  die van nature niet in 
het milieu voorkomen, maar 

al tientallen jaren worden ge-
bruikt. PFAS is een verzamel-
naam voor zo’n 6000 verbin-
dingen die gebruikt worden 
in onder andere: Teflon, verf, 
cosmetica, kleding, pannen en 
brandblussers. PFAS is giftig. 
Het komt uit Azië en dan voor-
namelijk uit China. En in ons 
land produceert het chemie-
bedrijf Chemours in Dordrecht 
ook stoffen uit de PFAS-fami-
lie. Vorige maand kreeg het 
bedrijf een nieuwe milieu ont-
heffing om 5 kilo GenX op het 
oppervlaktewater te lozen.
Pauw stelde de vraag wie van 
de aanwezigen in de studio 
hiervoor ooit van PFAS had 
gehoord? Het merendeel, net 
als wij, had er ook nog nooit 
van gehoord.   Maar het zit 
dus ook in de grond en dan 
moet er natuurlijk een norm 
voor komen. De norm is nu 
gesteld op 0.1 microgram per 
kilo grond. Dat is dus  één 
honderdduizendste gram per 
kilo. Met die norm zat  Neder-

land  als enig Europees land 
op slot. Het komt erop neer, 
dat er eigenlijk geen zak tui-
naarde van het tuincentrum 
naar huis  verplaatst mag wor-
den. Er is bijna geen grond in 
heel Nederland waarin geen 
PFAS te vinden is. En bijna 
overal meer dan die norm van 
0.1 microgram.  
Rob gaf in het programma 
aan, dat zijn bedrijf een stuk 
minder aanvragen krijgt dan 
normaal en dat een aantal 
projecten  is komen stil te 
liggen. ‘We kunnen de grond 
niet aan- of afvoeren.’ Erik 
vindt dat de politiek te streng 
is met de norm en dat die veel 
te abrupt is ingevoerd.

Met man en macht
Minister Koolmees zei bij Je-
roen Pauw dat de regering 
met man en macht bezig was 
om de stikstof- en PFAS-pro-
blemen op te lossen. Allemaal 
mooi en prachtig vond Hans 
de Boer, maar het moet wel 
sneller. En wijzend op de aan-
wezige ondernemers zei hij: 
‘Deze mensen hebben men-
sen op de loonlijst staan, daar 
zitten gezinnen achter.’
En daar waren Erik van der 
Stoel en Rob Konijn het volle-
dig mee eens. En niet alleen 
zij, zo bleek het Wijdewormer 
Journaal bij een belrondje 
door de Wijdewormer.

het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu, is nog 
druk aan het meten en puzze-
len wat nog een veilige norm 
genoemd kan worden.

Nog vol in bedrijf
‘Dit geeft voorlopig in  ieder 
geval weer wat lucht’, rea-
geert Erik van der Stoel, die 
30 oktober nog boos naar het 
Malieveld in Den Haag was 
gereden. Ook Nick Konijn van 
Cultuurtechniek Niek Konijn 

Zie verder pagina 11



OVER DEZE EN ANDERE FINANCIËLE THEMA’S ADVISEREN WIJ U GRAAG VRIJBLIJVEND. 
NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN AFSPRAAK, TELEFOON: 0299-430445

WWW.NICOPOEL.NL

WIJ MAKEN HET COMPLEET HELDER. WWW.NICOPOEL.NL

WEET U WELKE RISICO’S UW
ONDERNEMING IN GEVAAR BRENGEN?BOUWT U EIGENLIJK WEL VOLDOENDE 

INKOMEN OP VOOR LATER?

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

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

Kom vrijblijvend kennismaken!
Een greep uit onze standaard pakketprijzen

€    500,-   Starterspakket MINI (< € 30.000 omzet p/j)
€    750,-   Starterspakket 
      Het eerste jaar ondernemen is al duur genoeg, daarom dit starterspakket!

€ 1.000,-   ZZP’er 
€ 1.250,-   BV
€ 1.250,-   Holding
      Bekijk wat er allemaal in de standaard pakketten zit en onze overige tarieven:
      www.BASadministratie.nl/tarieven
     
                                         Bekijk ook onze salarisadministratie mogelijkheden.
                                           va € 3,50 per loonstrook, vraag een vrijblijvende o�erte aan!   
                                             www.SimpeleLoonstrook.nl/prijzen

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

Boomrooierij
Boomverzoring
Boomveiligheidscontrole
Bomen planten
stoBBenfrezen

075-617 94 75 / 06-218 00 308
www.meijerboomverzorging.nl
info@meijerboomverzorging.nl
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Bollenkweker is gek op zijn damherten
Iedereen die vanuit Neck 
over de Noorderweg richting 
Zaandam fietst valt het op: 
de damherten van Jaap Kra-
mer. Deze 69-jarige voorma-
lig bollenkweker houdt al 34 
jaar damherten op zijn erf. Ze 
zijn uitstekend te zien vanaf 
de weg. Jaap heeft zelfs een 
bankje aan de sloot gezet, zo-
dat fietsende recreanten even 
kunnen uitblazen en kunnen 
genieten van de aanblik.
Jaap woont al zijn gehele le-
ven in Wijdewormer.  Hij is 
geboren aan de Westerdwars-
weg en verhuisde 40 jaar ge-
leden naar de Noorderweg.  
Hij heeft jaren bloembollen 
gekweekt op zijn land achter 
het huis, ondanks het feit dat 
de ondergrond in de polder 
minder geschikt is voor dit ge-
was; er zit te veel klei in de bo-
dem waardoor het water niet 
goed weg kan en de grond te 
nat wordt voor de tulpenbol-
len. Vandaar dat hij later ook 
gronden is gaan pachten in de 
Noordoostpolder en België.
Jaap laat zich nog steeds als 
zzp-er af en toe inhuren; hij is 
van vele markten thuis: de ene 
keer werkt hij als grondwerker 
en dan weer heeft hij een aan-
tal klussen als schapenscheer-
der. Jaap heeft zelf ook nog 
87 schapen rondlopen op zijn 
land, die in maart zullen lam-
meren. En als Jaap niet op de 

De Passie

de dierenarts langs als Jaap 
vermoedt dat de dieren ziek 
zijn. Vooral leverbot is een ge-
vreesde ziekte bij damherten. 
Deze aandoening kan bloedin-
gen veroorzaken waaraan ze 
dood kunnen gaan. Gelukkig is 
dat de afgelopen 34 jaar maar 
zelden voorgekomen.
De bokken werpen ieder jaar 
hun gewei af en Jaap heeft in 
zijn schuur ook een aantal im-
posante geweien liggen. Het 
bijzondere is dat de geweien 
binnen zes weken alweer zijn 
aangegroeid.
En Jaap is niet de enige ver-
zorger van de damherten. Zijn 
kleindochter van anderhalf 
kan ook niet genoeg krijgen 
van de wit-bruin gevlekte her-
ten. Wie weet dat zij in de toe-
komst de hobby van haar opa 
kan overnemen, zodat we de 
komende jaren kunnen blijven 
genieten van de damherten in 
onze polder.

Arthur Keur

Jaap Kramer

is blij met de versoepeling 
en ziet het als een eerste 
stap. Al zegt hij erbij dat zijn 
bedrijf nog niet zo door de 
PFAS-maatregelen was getrof-
fen. ‘Al onze machines draaien 
nog volop en we moeten zelfs 
machines bijhuren om aan 
de opdrachten te voldoen. Ik 
denk dat we nu zo’n zeventig, 
tachtig machines in bedrijf 
hebben. Na de  verhoging van 
de norm, ga ik ervan auit dat 
onze projecten aan de Afsluit-
dijk, Dijk Enkhuizen- Lelystad 

en overige projecten gewoon 
doorgang vinden.’

1500 euro
Lang niet alle bedrijven in de 
Wijdewormer, zo blijkt uit een 
rondgang door de redactie, 
bleken getroffen door wat 
al snel de PFAS-crisis is gaan 
heten, maar er waren er ook 
zoals TMG Grondwerken, die 
er wel degelijk last van had-
den. We spreken daar Marco 
Kolder. Hij zegt dat het aan- en 
afvoeren van grond afgelopen 
maand nagenoeg op slot zat. 
‘Als we ergens grond moeten 

halen zijn we verplicht om 
monsters te nemen om de 
PFAS-waarde te laten vaststel-
len. Een gemiddelde vracht 
vraagt 3 monsters, en dat kost 
€ 1500,-, en het duurt drie 
maanden voordat de uitslag 
daarvan binnen is. Voorheen 
was de bemonstering alleen 
verplicht bij grote partijen 
grond, maar afgelopen maand  
dus ook voor kleine partijen.’
En Erik van der Stoel was na-
tuurlijk niet voor niets naar 
het Malieveld gegaan. ‘Wij 
ontgraven bouwputten en 
hebben dus alle dagen te ma-

ken met het verplaatsen van 
grond. De nieuwe norm van 
0.8 microgram zie ik als een 
eerste stap, ik ga ervan uit 
dat die van de zomer verder 
wordt verhoogd. De gemid-
delde PFAS-concentratie in 
Noord-Holland ligt eerder bo-
ven de 1 microgram per kilo 
dan eronder.’

Vervolg pagina 9

Opluchting PFAS

boerderij is, zingt hij in het Ka-
piteinskoor waarmee hij regel-
matig optreedt. Op zaterdag 
roeit hij met zijn vrouw en een 
aantal vrienden op de Zaan.
Zandvoortse duinen
Jaap zag 34 jaar geleden een 
paar damherten op een boer-
derij in de Beemster. Hij vond 
ze meteen leuk en heeft er 
toen een aantal gekocht. Mo-
menteel lopen er drie dam-
herten rond; een bok en een 
hinde van ruim tien jaar die 
in juli van dit jaar voor nage-
slacht hebben gezorgd. Dam-
herten zijn groter dan reeën 
en kleiner dan een edelher-
ten. Damherten komen in het 
wild voornamelijk voor op de 
Veluwe en in de duingebie-
den.  Vooral in Zandvoort zijn 
ze talrijk en kun je ze op bijna 
ieder moment van de dag in 

de tuinen en plantsoenen zien 
foerageren. Ze planten zich re-
latief gemakkelijk voort; Jaap 
heeft ook bijna ieder jaar wel 
een kalfje. De draagtijd is on-
geveer acht maanden.
De damherten zijn niet echt 
aaibaar, hoewel als Jaap al-
leen is, ze een stuk minder 
schuw zijn. Er zijn ook wel 
eens herten ontsnapt, zoals in 
2003. Drie jonge herten kro-
pen toen onder het gaas door. 
Jaap heeft ze toen onder poli-
tiebegeleiding teruggevonden 
in de buurt van de A7.

Gras en takken
Damherten eten voorname-
lijk gras en takken. Jaap voert 
ze in de winter bij met kuil-
gras en tulpenbolletjes. Veel 
verzorging hebben ze verder 
niet nodig. Af en toe komt 

Jaap Kramer met drie van zijn herten

De stukken over PFAS zijn 
co-productie waaraan 
meewerkten Arie Bierhaal-
der, Gert Oskam en René 
Provoost. Samenstelling Roy 
Buijze.



Oosterdwarsweg 1
1456 NR  Wijdewormer 
Telefoon:  +31(0)299 - 42 76 22

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

OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

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

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

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

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

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

warme en koude buffetten

T 0299 42 39 51,  Neckerdijk 1, 1441 GX Purmerend
info@spijkerman-etenendrinken.nl
www.spijkerman-etenendrinken.nl

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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Het Klaverblad is de jongste 
buurtvereniging en bestaat 
uit bewoners van de Kuilweg 
(appartementen), het stuk 
Noorderweg tot Knook, wat 
voorheen De Loze Vissers was 
en de Raadhuisstraat. Het zijn 
60 adressen. De oprichting in 
2013 was een initiatief van 
Simone Schoehuijs en Natalie 
Konijn.
We zijn op bezoek bij Natalie 
Konijn waar ook Lars Blank 
aanwezig is. Maar Lars woont 
toch op de Pieter Slootenweg? 
Ja, dat klopt, maar zijn ouders 
hadden zich voorheen bij de 
Raadhuisstraat aangesloten 
en dat is altijd zo gebleven.

Even voorstellen.
Lars en Natalie trekken samen 
formeel de kar sinds 2016, zij 
zijn ook de contactpersonen 
van het Oranje Comité. Sinds 
vorig jaar hebben ze een team 
geformeerd (het management 
van het Klaverblad) samen 
met Noranne, Ellen en Elise. 
Met hun vijven bepalen zij nu 
de koers voor de buurtvereni-
ging. Ze vinden het belangrijk 
dat iedereen zich kan herken-
nen in de buurtvereniging en 
daarom ook deze samenstel-
ling. Natalie is 31 jaar jong. Ze 
werkt als cursus organisator 
bij accountancykantoor Pwc. 
Daarnaast is ze de trotse moe-
der van Quinn. Haar hobby’s 
zijn: hardlopen, lezen, lekker 
uitgaan, met vrienden afspre-
ken en Netflix kijken. Lars is 23 
Jaar en is sinds 3 jaar captain. 
Hij studeert bedrijfseconomie 
en loopt momenteel stage bij 
een tussenpersoon van verze-
keringen. Hij voetbalt bij DZS 
en houdt van uitgaan.  

De zeskamp
Dit jaar deden ze met de play-
back een schlager medley 
waarbij ze gebruik maakten 
van rammelende bierkratjes. 
Ook hadden ze een aantal 
kratjes zo gestapeld dat het 
logo van het Klaverblad in 
beeld kwam. Ze werden er 5e 

mee. Geen slechte plek en ze 
zijn er ook wel tevreden over. 
Ze vinden het als buurtvereni-
ging jammer dat de jury geen 
constructieve feedback geeft. 
Ze zouden graag een veran-
dering zien in de wijze waarop 
er gejureerd wordt, eentje die 
meer aansluit bij de huidige 
tijd.
De zeskamp op zondag begon 
goed. De eerste drie spelen 
eindigden ze heel hoog, maar 
de volgende drie spelen ein-
digden ze onderaan of bijna 
onderaan. In de totaalstand 
werden ze 9e. Tot op heden 
hebben ze nog nooit geen be-
ker gewonnen. Het doel is om 
als buurt een keer op het po-
dium te eindigen. In 2018 was 
dat op 1 punt na.
Ze zijn heel erg tevreden 
over de betrokkenheid van 
de buurt. Bijna de hele buurt 
komt kijken, zowel jong als 
oud. Ook mogen ze rekenen 
op enthousiaste buren die 
een heerlijke lunch en ver-
snaperingen maken waar de 
hele buurt van kan genieten 
bij het meedoen en aanmoe-
digen tijdens de zeskamp. De 
shirtjes van het Klaverblad zijn 
gesponsord door ’t Necker-
schaartje en Nico Poel financi-
ele diensten.

Andere activiteiten
Naast de Zeskamp hebben 
ze bij het Klaverblad meestal 

het ene jaar een BBQ en het 
andere jaar een buurtborrel. 
De buurtborrel hebben ze 
ook een keer in het Dorpshuis 
gedaan. Er was toen ook een 
springkussen voor de kinde-
ren. En er werd gevraagd of 
iedereen een foto mee wilde 
nemen van toen ze klein wa-
ren. Je moest dan raden wie 
het was en degene die de 
meeste goed had kreeg een 
prijs. Bij het Klaverblad ben 
je lid, de kosten zijn €10.- per 
huishouden. Hiervan worden 
alle gemaakte kosten betaald.
We stellen ook altijd de vraag: 
is deze buurtvereniging an-

ders dan de andere? En van 
elke buurtvereniging kregen 
we te horen dat ze best wel te-
vreden waren. Dat er best wel 
saamhorigheid en betrokken-
heid is. Dit horen we nu ook, 
maar we horen ook andere 
geluiden. Natalie en Lars ver-
tellen dat er toch wel wat op-
startproblemen waren en dat 
het in het begin een beetje 
tam was. Er waren ook nieu-
we gezinnen die niet uit de 
Wijdewormer kwamen, maar 
nu na 6 jaar zien ze een hele 
hechte buurtvereniging. De 
saamhorigheid is gegroeid. Ze 
ervaren dat iedereen steeds 
meer krijgt met de buurt en 
de buurtvereniging. Ze zien 
ook elk jaar steeds meer men-
sen bij de zeskamp.
Op de vraag wat ze zouden 
willen veranderen kregen we 
te horen dat ze nog wel graag 
een keer een beker zouden 
willen winnen, ze hebben nog 
wel wat ideeën om met de 
buurt te doen, maar ze zijn 
heel tevreden met wat de 
buurtvereniging het Klaver-
blad nu is. Een mooiere afslui-
ting met “de buurtverenigin-
gen aan het woord” kunnen 
we niet hebben.

René Provoost

De laatste buurtvereniging aan het woord

Klaverblad zag saamhorigheid afgelopen zes jaar groeien

Het managementteam Klaverblad. Op de foto ontbreekt Noranne

Playback
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st In en rond de Wijdewormer valt van alles te beleven en te doen op gebied van kunst en cultuur. 
Het WWJ biedt ruimte aan kleine pareltjes in onze omgeving die het verdienen om wat meer voor het voetlicht te komen. 

Rond de Wijdewormer koes-
teren verschillende kleine 
dorpskernen een eigen the-
atertje waar al jaren voor-
stellingen van hoge kwaliteit 
worden vertoond en die een 
trouw publiek aan zich heb-
ben weten te binden.
“Het Plein” in West Grafdijk 
is er zo een.Sinds 1995 orga-
niseert ze voorstellingen in 
het kleine romantische kerkje 

van het dorp Artiesten als Jo-
ris Linsen met Caramba, Rob 
Hoeke, Carel Kraayenhof, Hans 
Dulfer, Erik van Muiswinkel en 
vele andere BN-ers komen er 
graag. Veel voorstellingen zijn 
al lang tevoren uitverkocht, zo 
ook jammer genoeg de voor-
stelling van zondag 15 decem-
ber waarin Wijlacker en Kolen 
een muzikale ode spelen aan 
de melancholieke muzikanten 

Simon en Garfunkel. Ook de 
kaartjes voor Hans Dulfer op 
9 februari 2020 zijn bijna al-
lemaal al vergeven. Gelukkig 
heeft Dirk Schele op zaterdag-
middag 25 januari 2020 twee-
maal een voorstelling. De be-
roemde kinderartiest brengt 
die middag zijn vrolijke mee-
zing en - dans programma “In 
Holland Staat een Huis” voor 
kinderen tot een jaar of 7.

Wat: Dirk Schele
Waar: kerkje West Grafdijk, 
Graftdijkplein 3
Wanneer: 25 januari 2020

Informatie: https://www.
h e t p l e i n . i n f o / p r o g r a m -
ma-2019-2020
Kosten: €10,-
Aanvang: 14.30 of 16.00 uur

Klein en fijn: kleine dorpskernen met een eigen theater

1 december 2019 is het 20 
jaar geleden dat UNESCO aan 
Droogmakerij de Beemster de 
status werelderfgoed heeft 
verleend. Om dit te vieren 
wordt van 1 t/m 20 decem-
ber het Beemster Light Festi-
val georganiseerd. Het festi-
val wordt op 1 december om 
16:30 uur op het Marktplein 
in Middenbeemster geopend 
met zang, dans en een laser-
show. Vanaf dat moment zul-
len tijdens avonduren in de 
hele Beemster verschillende 
lichtobjecten 20 dagen lang 
te bewonderen zijn. Verder 
staan tijdens het festival in de 
weekenden om de beurt de 
4 kernen van De Beemster in 
de spotlights. Hierbij worden 
speciale evenementen geor-
ganiseerd.
Zie daarvoor het volledige 
programma: http://visit-
beemster.nl/wp-content/
up loads/2019/11/Beem-
ster-Light-Festival-evenemen-

Ook “Stichting Pook” van en 
voor Oost-Knollendammers, 
organiseert voorstellingen in 
het eigen dorpshuis. Youp van 
het Heck heeft er inmiddels 
vijf verschillende en later zeer 
succesvolle voorstellingen 
uitgeprobeerd.  Freek de Jon-
ge, Lebbis en Jansen, Remco 
Vrijdag en Martine Sandifort 
traden er eveneens verschil-
lende malen op. Op zaterdag 
25 januari 2020 speelt aan-
stormend talent en cabare-

tier Thijs Kemperink er met 
zijn nieuwe programma: Eer-
lijk duurt het kortst (try-out).  
Thijs Kemperink is een rasech-
te verhalenverteller, geboren 
en getogen Tukker en maakte 
met zijn laatste programma 
ook naam in de rest van Ne-
derland. In dit programma 
vertelt Thijs dat hij eindelijk 
weet wat hij wil: eerlijk zijn! 
Een eerlijke prijs betalen, een 
eerlijke mening hebben en 
eerlijk zijn naar zichzelf en 

anderen. Maar zo simpel is 
het natuurlijk niet. Kan je lief-
hebben, een relatie aangaan 
of de avond gezellig houden 
als je altijd eerlijk bent tegen 
je partner?  Brengt liegen 
je niet veel verder in deze 
maatschappij? Want waar 
kun je dan in terecht komen 
als je de waarheid vertelt? 
Als Thijs echt eerlijk is tegen 
zijn partner, tegen collega’s, 
zijn zus…….Thijs twijfelt. Gaat 
hij eerlijk zijn of wordt deze 

avond een ode aan de leugen?
Wat: Dorpshuis Oost-Knollen-
dam
Waar: Dorpsstraat 95 1534 NE 
Oost-Knollendam
Wanneer: 25 januari 2020

Informatie: http://www.
pook-oostknollendam.nl/pro-
gramma/
Kosten: €15,-
Aanvang: 20.30 uur

Lichtjes-tocht in het winters duister
ten_11112019.pdf
Speciale aandacht verdient de 
Light Festival tocht: op 14 de-
cember tussen 19.00 - 22.00 
uur is er voor sportievelingen 
de “Beemster 8 Loop”: 8 kilo-
meter hardlopen of wandelen 
met familie of vrienden langs 
de prachtig verlichte objecten 
die als bakens langs de route 
in de Middenbeemster zijn 
opgesteld, is een niet te mis-
sen winters avontuur.

Waar: Brasa Rijperweg 83, 
Middenbeemster
Kosten: € 17,50 (incl 1 con-
sumptie en hapjes bij de fi-
nish)
Wat: Winterloop Midden-
beemster
Wanneer: 14 december 2019 
19.00 – 22.00 uur

Aanmelden: www.beem-
stererfgoedmarathon.nl /
beemster8loop
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In en rond de Wijdewormer valt van alles te beleven en te doen op gebied van kunst en cultuur. 
Het WWJ biedt ruimte aan kleine pareltjes in onze omgeving die het verdienen om wat meer voor het voetlicht te komen. 

Dameskoor Wijdewormer 
vierde op 24 november jl. met 
een jubileumconcert dat ze 25 
jaar bestonden. Een prachtig 
concert werd gegeven in het 
dorpshuis in Neck. De dames 
van het bestuur hadden de 
zaal prachtig versierd. En ge-
lukkig was er veel publiek. 
Femke Leek trad op als solist 
met een prachtig verstild ge-
zongen ‘O Holy Night’ en Ga-
briela’s song, begeleid door 
Marijke Graftdijk op de piano. 

Verder zong Femke solo bij 
twee stukken van het koor. 
Het koor werd op de piano 
voortreffelijk begeleid door 
Daniëlle Hoogland en stond 
onder leiding van Marja van 
der Ploeg.
Helaas is het koor in deze 
vorm, als een vereniging, per 
31 december 2019, genood-
zaakt om te stoppen omdat 
er geen nieuwe bestuursle-
den zijn. Als dirigent van het 
koor gaat het mij zeer aan het 

hart dat er in de Wijdewor-
mer gezongen blijft worden in 
koorvorm. Ik heb besloten het 
koor zelfstandig onder mijn 
hoede te nemen, waardoor 
het koor eigenlijk een door-
start maakt. Zingen verbindt, 
troost en maakt blij.
De repetities blijven op vrij-
dagmiddag van 13.30u – 
15.30u in het dorpshuis van 
Neck. De eerste repetitie in 
de nieuwe opzet is op vrijdag 
17 januari. Het repertoire 

blijft gevarieerd van een enkel 
klassiek stuk tot licht klassiek, 
musical en soms een poplied. 
Het koor zal een andere naam 
gaan aannemen, maar welke, 
is nog niet bekend. Wie mee 
wil zingen is altijd welkom om 
vrijblijvend een repetitie mee 
te maken. Voor meer informa-
tie: stuur een mail naar mar-
ja@ploegvander.demon.nl of 
bel 0299-437023.

Dameskoor Wijdewormer maakt doorstart

Sweet and Low is een koor 
met 13 zangers uit Monnic-
kendam. Hun dirigent, Mirjam 
Boers uit Neck leidt hen al ja-
ren door een veelzijdig reper-
toire. Afgelopen juni verrasten 
de zangers op een zondagmid-
dag menig fietser in het kerkje 
van Zunderdorp met een uit-
bundige zomerse medley.
Blijkbaar smaakte dat suc-
ces voor Sweet and Low naar 
meer. Zondag 3 november 
2019 zag een enthousiast pu-
bliek haar volgende waagstuk. 
In de prachtige bovenzaal in 
het voormalig doopsgezinde 
kerkje aan de Kanaalstraat in 
Purmerend zongen en speel-

den ze voor 120 enthousias-
te toehoorders de Toverfluit 
van Mozart. Daarbij onder-
steund door een speciaal voor 
deze productie samengesteld 
6-koppig ensemble, waaron-
der een gedurfde combinatie 
van klavecimbel, fluit en saxo-
foon.
Een steeds wisselende ver-
teller, verhaalde daarbij over 
de strijd van twee mannen, 
Tamino en Papageno, tegen 
het kwaad in zichzelf en in de 
ander. Een avontuur van alle 
tijden tegen kwaadsprekerij, 
fake news, verraad en machts-
misbruik. Voor beiden een 
lesje in nederigheid en het 

zoeken en vinden van moed 
en kracht om het Slechte te 
weerstaan. Gelukkig vinden 
beiden, na hun overwinning 
op het Kwaad, alsnog de Gro-
te Liefde.
De verschillende verhaallij-
nen van de Toverfluit helder 
neerzetten, zowel solo als 
samen zingen, spelen en te-
gelijkertijd ook nog eens ver-
schillende personages neer-
zetten is een hele uitdaging. 
Maar Sweet and Low heeft 
deze complexiteit ingenieus 
opgelost.  In de loop van het 
verhaal wisselden de verschil-
lende koorleden van rol door 
van kleding te wisselen.  De 

originele muzikale omlijsting 
van het ensemble, de ferme 
en waakzame hand van de di-
rigent, de goed op elkaar inge-
speelde zangers, de grappige 
verkleedpartijen, dit samen 
maakte dat de soms fragiele 
solo’s van enkele koorleden 
vooral ontroerden. Ook de 
brutale streken van Papageno 
en de mooie vertolking van de 
rol van Zarastro als de Koning 
van het Licht verrasten. De 
ovatie van het publiek aan het 
eind was dan ook volkomen 
verdiend.

Ovatie voor Mozarts Toverfluit door Sweet and Low

Kerstconcert ACCORDANDO
Zondag 22 december houdt 
accordeonvereniging Accor-
dando een sfeervol kerstcon-
cert in het dorpshuis te Wijde-
wormer.
Hieraan wordt medewerking 

verleend door de Haarlemse
vocal group & band “Barbies & 
Barflies”.
Aanvang 14.00 uur
De zaal lis open: 13.30 uur
De entree bedraagt: € 5,00

Italiaanse kaas- en wijnproeverij 
na Dolce Vita
‘La dolce vita’ staat te boek als 
Federico Fellini’s meest toe-
gankelijke film. Een tijdloos en
visueel overdonderend mees-
terwerk met betoverend ca-
merawerk, een glansrol van 
Marcello Mastroianni en 
sfeervolle muziek van Oscar-
winnaar Nino Rota. De andere 
belangrijke rollen worden ge-
speeld door Anita Ekberg (met 
de bekende scène in de Tre-
vi-fontein), en Anouk Aimée.
Marcello is een columnist die 
het ‘zoete leven’ beschrijft van 
de high society van Rome. Op
zoek naar sappige roddels en 
schandaalnieuws stort hij zich 
elke nacht in de drukte van Via
Veneto, waar playboys, fim-

sterren en hoeren in nacht-
clubs en bordelen van het le-
ven een feest proberen te ma-
ken. Maar in de nachten vol 
drank en seks sluimert diepe 
tragiek en verdriet ....

Na afloop van de film organi-
sert het Filmhuis een Italiaan-
se kaas- en wijnproeverij.
Wanneer zondag 15 decem-
ber, 14.30 uur
Waar: Filmhuis Purmerend in 
Het Stamhuis, Kerkstraat 11. 
Zaal open 13.45 uur.
Prijs: 7.50
Prijs Wijnproeverij €15,- apart 
reserveren via:
evenementfhp@gmail.com

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094



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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:

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)
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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

80 20161936

Peperstraat 24, Purmerend
 0299-421706   |   www.pietdejongh.nl

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO

www.degoedetuinen.nl  Wijdewormer  06-10795323

We zijn specialist op het gebied van ontwerp, aanleg, 
renovatie en onderhoud van tuinen.

Groot of klein, wij creëren de tuin die bij u past!
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Beets BV Transport, heeft 15 
november 5766 zonnepa-
nelen in bedrijf gesteld. Een 
transportbedrijf dat energie 
levert is voor mij hetzelfde als 
een manege die een Western 
film gaat maken. Alle reden 
voor een afspraak met de ei-
genaren Mary en Aldo Beets.
Het plan voor het plaatsen 
van de zonnepanelen is een 
aantal jaren geleden ontstaan. 
Het grote dakoppervlak op 
de loodsen van Beets BV was 
energiemaatschappij Main 
Energy niet ontgaan. Diverse 
keren werd er aan de balie 
gevraagd of het dakoppervlak 
niet verhuurd kon worden 
aan de energiemaatschappij. 
In eerste instantie had Beets 
BV er geen oren naar maar op 
een gegeven moment werd er 
een bod uitgebracht en toen 
zijn Mary en Aldo zich erin 
gaan verdiepen.
Er werd geïnformeerd bij 
houtleverancier Pont Meyer 
uit Zaandam waarvoor Beets 
BV het transport uitvoert. 
Pont Meyer heeft zijn daken 
ook met zonnepanelen be-
dekt. Mary en Aldo raakten 
geïnteresseerd, maar besloten 
uiteindelijk om niet te verhu-
ren, maar om zelf te investe-
ren in zonne-energie.

Toekomstgericht
Dat ging niet zomaar, want 
eerst moest worden nage-
gaan of de daken voldoende 

Beets BV levert met 5766 zonnepanelen stroom voor ondernemers

Ook in november is er weer 
druk gekaart door de dames. 
Dinsdag 19 november namen 
24 dames deel en dit waren de 
resultaten:
1. Irma van Wanrooy  5183
2. Ans Segers  5095
3. Pauline Brusik  5086
4. Tiny Hooijberg  5066
5. Mevr van Diepen  5065
6. Sietske Laan  4937
7. Marianne Kruijver  4742
8. Edith bakker  4689
9. Toos Evers  4670
10. Annet Stam  4658

De Marsenprijs was voor Tine 
Laan met 3 marsen en de poe-
del was voor Aaf Maartensz 
met 3631 punten.
Dit was de laatste kaartavond 
van dit jaar. In januari 2020 
begint het weer. U kunt de 
volgende dinsdagen alvast no-
teren:
dinsdag 14 januari
dinsdag 18 februari
dinsdag 10 maart
dinsdag 20 april
aanvang 20.00 uur in het 
Dorpshuis

Uitslagen dames klaverjas november

Jaarlijks krijgen ruim 550 
kinderen in Nederland kan-
ker. KiKa werft fondsen voor 
vernieuwend onderzoek en 
andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker. 
Een groep vrijwilligers uit de 
Beemster organiseert al jaren 
een actie met de verkoop van 
kerstbroden waarvan 50 % 
van de opbrengst naar KiKa 
gaat. In 2018 werden er 1100 
kerstbroden verkocht, maar 
dit aantal kan en moet veel 
hoger! Om deze reden willen 

ze ook de Wijdewormer erbij 
betrekken. Steun jij KiKa?
Een kerstbrood (verzorgd door 
Banketbakkerij Mastenbroek) 
kost € 10 waarvan €5 recht-
streeks naar KiKa gaat.
Bestellen via:
kikakerstbrood@gmail.com.

De broden worden in de week 
voorafgaand aan de kerst bij u 
thuis afgeleverd. Betaling bij 
aflevering kerstbrood.

René Provoost

Zestien vrouwen en veertien 
mannen hebben zich bij Art-
hur van Dijk, de commissaris 
van de koning in Noord-Hol-
land. Alle dertig hebben hem 
laten weten dat zij graag Peter 
Tange willen opvolgen als bur-
gemeester van Wormerland. 
Van de 30 gegadigden hebben 
er 18 ervaring in het openbaar 
bestuur, anderen komen uit 
het bedrijfsleven of anders-
zins.
Met ieder van deze dertig 
vrouwen en mannen voert 
Van Dijk de komende maan-

den gesprekken. Ook spreekt 
hij met de vertrouwenscom-
missie van de gemeenteraad 
over zijn bevindingen en ver-
volgens maakt hij een selectie 
van een aantal sollicitanten. 
Met die geselecteerde kandi-
daten gaat de vertrouwens-
commissie daarna zelf aan de 
slag om tot de keuze van de 
ideale kandidaat te komen en 
deze medio februari voor te 
dragen aan de minister van 
binnenlandse zaken voor be-
noeming. Gewoonlijk volgt de 
minister zo’n voordracht.

Dertig kandidaten willen Tange opvolgen Koop een kerstbrood 
en steun daarmee KiKa

officiële opening verzorgen.

Subsidieregeling
De zonnepanelen zijn ge-
plaatst door Devcon uit Zaan-
dam die ook het onderhoud 
zal uitvoeren, het plaatsen van 
de zonnepanelen is mede mo-
gelijk gemaakt door de vanuit 
de overheid gestelde subsidie-

regeling over 15 jaar en een 
overeenkomst met de ener-
giemaatschappij MAIN (groe-
ne energie voor ondernemers) 
voor 3 jaar. Mary vertelt nog 
dat ze eigenlijk in juli 2019 
hadden willen starten met de 
energielevering, maar net-
werkbeheerder Liander kon 
wegens de drukte niet aan de 
verwachtingen voldoen waar-
door de levering met enkele 
maanden werd uitgesteld. Om 
alle aansluitingen goed om 
te zetten naar energie zijn er 
22 omvormers geplaatst op 
verschillende locaties op het 
bedrijf, verder is er een trans-
formatorhuisje geplaatst op 
het terrein vanwaar de op-
gewekte energie kan worden 
afgevoerd naar het trafo huis 
aan de Oosterdwarsweg.

Arie Bierhaalder

gewicht konden dragen. Alle 
dakplaten werden uit voorzorg 
vervangen want de komende 
30 jaar (levensduur panelen) 
zou men er niet meer gemak-
kelijk bijkomen. Bovendien 
was een aantal enkele spanten 
en platen door slijtage toch al 
aan vernieuwing toe. Toen 
konden alle loodsen volledig 
met zonnepanelen worden 
bedekt, behalve de nieuwe 
loods op het zuiden.
Uit de berekeningen bleek dat 
het dak van deze loods slechts 
376 panelen kon dragen. Aldo: 
‘Ik ben toen gaan puzzelen hoe 
we die het best konden plaat-
sen. Je kan ze natuurlijk strak 
tegen elkaar aan leggen maar 
we bleken er ook de naam van 
ons bedrijf mee te kunnen 
vormen. Die prijkt nu op beide 
hellingen op het dak. Dat geeft 
vanuit de lucht en de Rijksweg 
A7 een fraai aanzicht.’
Maandag 9 december komt 
burgemeester Peter Tange de 

Beets in zonnepanelen goed zichtbaar vanuit de lucht
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Het taalgebruik in de negentiende eeuw: ‘Zoo’n ezelstrompetter!’

Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@wijdewormer.nl

Vroeger 

 
door Bart Middelburg 

 

 
Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief 

 
 
 

Heeft er ooit zoiets als Wijde-
wormers bestaan? Geen eigen 
taal, of zelfs maar een dialect, 
maar een lokaal idioom en 
een specifieke spreektaal die 
afweek van het gewone Ne-
derlands, en zelfs van die van 
omliggende dorpen en ste-
den? Volgens de taalkundige 
dr. Gerrit Jacob Boekenoogen 
wel.
Boekenoogen promoveerde in 
1896 aan de universiteit van 
Leiden cum laude in de Neder-
landse taal- en letterkunde op 
zijn proefschrift De Zaansche 
volkstaal – Bijdrage tot de 
kennis van den woordenschat 
in Noord-Holland, dat een jaar 
later bij Sijthoff in een han-
delseditie werd gepubliceerd. 
Gemakshalve rekende de pro-
movendus de Wijdewormer 
ook maar tot de Zaanstreek 
en stelde vast – los van die 
discutabele annexatie – dat 
er wel degelijk Wijdewormers 
bestond.
Boekenoogen werd in 1868 
geboren in Wormerveer, stu-
deerde Nederlands in Amster-
dam en Leiden en gold als een 
‘welhaast pathologisch verza-
melaar en vorser: van woor-
den, prenten, namen, boek-
jes, verhalen en rijmen’. Zijn 
proefschrift was dan ook een 
hoogst serieuze onderneming. 
Boekenoogen doorworstel-
de onder meer de archieven 
van de door hem onderzoch-
te gemeenten, op zoek naar 
kenmerkende taal. Daarnaast 
maakte hij gebruik van talloze 
lokale correspondenten die 
hem informeerden over plaat-
selijk taalgebruik, onder wie 
de latere burgemeester van 
de Wijdewormer, Johannes 
Wildschut, en Cornelis Dekker, 
hoofd van de lagere school op 
Neck.

Dialectwoordenboek
Oorspronkelijke dialecten 
werden er eind negentiende 
eeuw in de door hem onder-
zochte gemeenten al bijna 
niet meer gesproken, bena-
drukte Boekenoogen in het 

‘voorbericht’ van zijn disserta-
tie: die waren inmiddels ‘door 
het Hollandsch verdrongen’. 
Hij concentreerde zich derhal-
ve op plaatselijke ‘woorden en 
woordvormen’ en ‘eigenaardi-
ge uitspraak’. Zijn proefschrift 
bestond voor het grootste 
deel uit een idioticon, een dia-
lectwoordenboek.
Hoe oostelijker Boekenoogen 
in het onderzochte gebied 
kwam, des te vaker viel het 
‘voorvoegsel ge- der verle-
den deelwoorden’ af. In de 
Zaandorpen bleef van ge- 
doorgaans nog een ‘toonlo-
ze e’ over: de koeien waren 
‘emolken’. In Wormer en Jisp 
bleef die e ook nog redelijk 
overeind. In de Wijdewormer 
daarentegen ‘valt het voor-
voegsel steeds af’: daar waren 
de koeien ‘molken’.
Het Wijdewormers verschilde 
volgens Boekenoogen sterk 
‘van het eigenlijke Zaansch’. 
‘De bevolking van dit nieuw 
aangewonnen land bestaat 
slechts voor een gedeelte uit 
Zaankanters, en de daar ge-
sproken taal kan eerder Wa-
terlandsch dan Zaansch ge-
noemd worden.’ Kenmerkend 
voor de Wijdewormer was dat 
de ‘heldere a’ steevast werd 
uitgesproken als ‘ao’, en Boe-
kenoogen constateerde te-
vens grote lokale verschillen 
in de uitspraak van ij en ei. In 
Oostzaan veranderde dat in 
‘aoi’: ‘braoie’ (breien), ‘haoi’ 
(hij) en ‘maoid’ (meid). ‘In de 
Wijde-Wormer echter worden 
alleen de aai’s tot aoi, dus: aoi 
(ei), haoie (heien), doch maid 
(meid), zaile (zeilen) en hai 
(hij), taid (tijd).’ Verder wer-
den in de Wijdewormer ‘alle 
au’s en ou’s als au uitgespro-
ken, dus: auwe vrauw (oude 
vrouw), haut (hout)’.

Burepraatje
Ter illustratie van de plaatselij-
ke taal gaf Boekenoogen ook 
een ‘burepraatje’ in de Wijde-
wormer weer, waarbij ‘boer 
Bouman’ op bezoek gaat bij 
‘zen ouwe overbuur’:

Boer Bouman: ‘Heije vendaog 
nag né de markt weest?’
Buurman: ‘Jao.’
‘Hoe gòngeter?’
‘Nau, slechtoor! De vettevar-
kes chòlde niks. Midde koeje 
gònget slecht. De skéipe wao-
re ook nifeul waort.’
‘Jao, ek haddet sínankòmme. 
Ik docht, wétje wat, ik hau me 
beisis nach maoren weik.’
‘Je hat wel gelaikoor. Ikkep 
me koeje weer méi néi hòis 
nóme.’
‘Ogget wasser wellin te zien, 
buur. Mit kerremes issetnooit 
wat waort. Maor wat hepti 
Kees toch gauw wech weest. 
Zó klak haost dood, en den-
nen vrauw misseuve kindere!’
‘Jao buurman, díjisser treure-
gantoe.’

Vertaling
Daarbij gaf Boekenoogen deze 
‘vertaling’:
Boer Bouman: ‘Heb-je van-
daag nag né de markt ’weest?’
Buurman: ‘Ja.’
‘Hoe gong ’et er?’
‘Nou, slecht hoor! De vette 
varkens golden niks. Mit de 
koeien gong ’et slecht. De 
schépen waren ook niet veul 
waard.’
‘Ja, ik had ’et zien ankommen. 
Ik docht, weet je wat, ik hou 
me beessies nag maar ’en 
week.’
‘Je had wel gelijk hoor. Ik heb 
me koeien weer mee né huis 
’nomen.’
‘Och, ’et was er wel in te zien, 

Dr. Gerrit Jacob Boekenoogen.
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buur. Mit kermis is ’et nooit 
wat waard. Maar wat heb die 
Kees toch gauw weg ’weest. 
Zoo klak haast dood, en den 
’en vrouw mit zeuven kinde-
ren.’
‘Ja, buurman, die is er treurig 
an toe.’

Er waren ook nog Friese in-
vloeden, ontdekte Boeke-
noogen. ‘In de Wijde-Wormer 
kent men nog de uitdrukking 
aat en mem, vader en moe-
der, naast het zeer gebruikelij-
ke taat en mem.’ Balken (‘luid 
schreeuwen’) werd er ook 
door koeien bedreven: ‘Wat 
balkt die koe (Wijde-Wor-
mer).’

Stoetel
Specifiek Wijdewormers was 
eind negentiende eeuw ook 
het scheldwoord ‘ezelstrom-
petter’ (lummel): ‘Zoo’n 
ezelstrompetter!’ Overal el-
ders werd een stoethaspel 
of domkop uitgemaakt voor 
‘stoeter’, maar alleen in de 
Wijdewormer en de Beemster 
voor ‘stoetel’. Een drietandige 
heinhaak (om losse grond op 

de walkant te trekken) werd 
alleen in Wormer, Jisp en de 
Wijdewormer een ‘kniphaak’ 
genoemd. Er waren nog ‘enke-
le personen in de Wijde-Wor-
mer’ te vinden die het hadden 
over een ‘steigje’ (uitspraak: 
steichie), ofwel een klein rog-
gebrood.
Na zijn studie werkte Gerrit 
Jacob Boekenoogen vrijwel 
zijn hele leven in Leiden als re-
dacteur van het Woordenboek 
der Nederlandsche taal, maar 
bleef daarnaast een verwoed 
verzamelaar van onder meer 
kinderrijmpjes, volksverhalen, 
en kinderliedjes. Zijn omvang-
rijke collecties zijn onderge-
bracht bij het Meertens Insti-
tuut. Hij overleed in 1930. Eind 
negentiende eeuw werden di-
alecten al, zoals Boekenoogen 
signaleerde, verdrongen door 
het ‘Hollandsch’; krant, radio, 
televisie en internet hebben 
die ontwikkeling verder ver-
sterkt. De Nederlandse Dia-
lectenbank van het Meertens 
Instituut omvat 2710 geluids-
fragmenten van lokaal taalge-
bruik; de Wijdewormer komt 
daar niet in voor.

Negentiende-eeuwse klederdracht in ‘de Beemster, Purmer, Wormer’; 
tekening van rond 1850 van Valentijn Bing.

Elisabeth Gans-Rus stond veel langs het sportveld
Elisabeth Rus werd geboren 
op 19 juli 1923 in Ilpendam. 
Ze werd Lies genoemd en had 
twee broers van wie er één 
ouder en één jonger was. Haar 
jeugd speelde zich af in Pur-
merend. Ze ging naar school 
C in de Koestraat. Als ze vrij 
was speelde ze met vriendin-
nen op de Koemarkt. In het 
zwembad van Moerbeek in de 
Where leerde ze zwemmen, 
haalde haar zwemdiploma en 
ging waterpolospelen.
Toen ze 15 was ontmoette ze 
Henk Gans. In de oorlog in 
1942 wilden ze gaan trouwen 
op 16 mei.
Maar op 15 mei kregen ze 
te horen dat er die dag geen 
ambtenaar was. Alle hapjes en 
drankjes waren er al en wer-
den in een kelder bewaard. 
Maar op 20 mei was er wel 

een ambtenaar en konden ze 
alsnog trouwen.
Ze kregen een woning in de 
Wijdewormer op de Noorder-
weg 125. Later verhuisden ze 
naar Neck 24a en later naar de 
De Grootweg. Ze kregen vier 
kinderen, allemaal jongens. In 
1972 overleed haar man Henk 
op 51-jarige leeftijd. Ze is 
daarna altijd alleen gebleven.

Al op haar 14 de jaar ging Lies 
werken als kinderoppas bij 
hotel Boon aan de Beemster-
burgwal. Ook toen ze kinderen 
kreeg bleef ze werken. Later 
had ze verschillende werk-
huizen, onder andere bij café 
Dekker, wat nu Spijkerman is 
en bij slagerij Jan Zeilemaker. 
Ook heeft ze nog gewerkt bij 
wasserij Wessels (waar nu 
Karwei is) Maar ze werkte 
ook nog in de avonduren bij 
beschuit fabriek van Hille in 
Zaandam waar ze inpakwerk 
deed.
Na het overlijden van Henk 
had ze veel steun aan haar 
jongens. Ze ging vaak kijken 
bij DZS en WWSV om naar de 
verrichtingen van haar jon-
gens te kijken en later ook van 
haar kleinkinderen. Ze had 
veel hobby’s. Zo was ze gek 

op fietsen en fietste ze jaren 
samen met Jannie Butter de 
fietsvierdaagse in Drenthe. Ze 
hield van dansen en breien. 
Ook was ze een trouw bezoe-
ker van de Soos. Later kreeg 
ze nog een heel aparte hobby, 
het afluisteren van politiebe-
richten.
Toen ze 70 werd verhuisde ze 
naar De Tien Gemeenten in 
Purmerend waar ze 26 jaar 
heeft gewoond. Rond haar 
90ste begon ze last van haar 
benen te krijgen waardoor het 
lopen moeilijker ging, later 
ging het fietsen ook niet meer. 
Op het laatst kreeg ze na een 
verkoudheid een longontste-
king, waaraan ze op 16 okto-
ber is overleden. Op 22 okto-
ber is Lies in besloten kring in 
Purmerend gecremeerd.

René Provoost

Elisabeth Gans-Rus
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Germieco B.V.
075 - 6216689

Handelsweg 18
www.germieco.nl

1521 NH  Wormerveer
info@germieco.nl

Gespecialiseerd in:
Grondwerkzaamheden • Bestratingen • Waterbouw • Groenvoorzieningen • Sport & Spel

Boomverzorging • Bodemsaneringen • Diverse andere werkzaamheden

Gecertifi ceerd in:
VCA** Certifi caat • NEN en ISO 9001 • Groenkeur Certifi caat • SEB 2013 f

BRL Uitvoering bodemsanering • Fundeon & Aequor erkend Leerbedrijf • CO2 Prestatieladder niveau 3

www.germieco.nl

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*

WIST U:

- DAT BIJ ONS PARKEREN GRATIS IS

- DAT WIJ (GROTE) GROEPEN KUNNEN 
ONTVANGEN

- DAT WIJ DE CATERING KUNNEN VERZORGEN 
VOOR UW FEEST OP LOKATIE

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO 
CADEAU BIJ HET AFREKENEN 

(Geldig op dinsdag, woensdag en donderdag)

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!

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

Tjadenweg 56
1456 AM Wijdewormer (Neck)
Tel. 0299 - 47 18 06     Mobiel 06 - 55 305 447

Bouw & onderhoud Neckerstraat 147A, Wijdewormer
0299 - 40 23 54  www.vanrielbouw.nl

BouW & oNderhoud

Veldboer Eenhoorn 
H O R E C A  &  G R O O T V E R B R U I K 

www.veldboereenhoorn.nl 

Mercuriusweg 1
1531 AD  Wormer
t. 075 6426421
f. 075 6426846
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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Kees van Waaijen slaat eerste paal Neck-Zuid
De bouw van de nieuwbouw-
wijk Neck-Zuid is nu een 
maand in volle gang. Op de 
laatste dag van oktober wa-
ren alle toekomstige bewo-
ners van de 42 koopwonin-
gen en drie vrije kavels naar 
de bouwplaats gekomen om 
wethouder Kees van Waaijen 
de eerste paal te zien slaan en 
vervolgens met z’n allen op de 
foto te gaan.

Tien jaar aan voorbereding 
was er aan die eerste paal 
vooraf gegaan. Reden voor 
Kees van waaijen om zijn 
ambtsvoorganger Ronald Hen-
driks mee te nemen, want 
Hendriks was wethouder toen 
de eerste besluiten voor dit 
plan werden genomen. Kees 
van Waaijen bracht dat nog 
even herinnering toen hij na 
het slaan van de eerste paal in 
het Dorpshuis de toekomstige 
bewoners nog even kon toe-
spreken.
Van Waaijen noemde Neck-
Zuid een belangrijk project om 
een aantal redenen. ‘Wormer-
land vergrijst. In alle kernen is 
behoefte aan verjonging en 
dat geldt zeker ook hier voor 
Neck. Dit was ook een belang-
rijk gecombineerd project, 
want we hebben niet alleen de 
eerste paal geslagen voor een 
woningbouwproject, waar 
naast de 45 koopwoningen 
straks ook nog 18 huurwonin-
gen zullen worden gebouwd. 
We hebben het gecombineerd 
met de vernieuwing van de 
sportaccommodatie. Dat biedt 
u straks de gelegenheid om te 
kiezen uit een aantal goed ge-

outilleerde sportverenigingen 
en het biedt die verenigingen 
uitzicht op de noodzakelijke 
uitbreiding en vooral verjon-
ging.’

Geanimeerde gesprekken
Hans Helling onderstreepte de 
woorden van Van Waaijen nog 
eens nadrukkelijk namens de 
sportstichting Wijdewormer 
die het nieuwe sportcomplex 
namens de drie verenigingen 
gaat beheren. Hij nodigde 
de aanwezigen uit om vooral 
even te gaan kijken naar de 
presentaties van DZS, Butje 13 
en WWSV. En toen was het tijd 
om het glas te heffen en ken-
nis te maken met de nieuwe 

buren. Projectontwikkelaar 
BPD had dat voor de aanwezi-
gen gemakkelijk gemaakt door 

iedere koper te voorzien van 
een sticker met het eigen ka-
velnummer. Dat leidde al snel 
tot geanimeerde gesprekken.

In de nieuwe wijk Neck-Zuid 
wordt een mix van rijwonin-
gen (woonoppervlakte vanaf 
116 m2), twee-onder-een-kap-
woningen (woonoppervlakte 
vanaf 142 m2) en vrijstaande
woningen (woonoppervlakte 
vanaf 178 m2) gerealiseerd. 
Ook werden er drie vrije ka-
vels verkocht. Voor corporatie 
WormerWonen worden nog 
achttien sociale huurwonin-
gen gebouwd. De wijk Neck-
Zuid wordt geheel gasloos 
gebouwd. Voor verwarming 
worden de huizen aangeslo-
ten op het warmtenet van de 
stadsverwarming Purmerend. 
De wijk krijgt een eigen pellet 
ovenm om het warme water 
op de juiste temperatuur te 
kunnen aanvoeren.
De woningen worden ge-
bouwd door KBK bouwgroep.

Roy Buijze

Kees van Waaijen bij de heimachine

Toekomstige bewoners van Neck Zuid

Purmerend stemt in januari over 
hotel Beusebos
Sinds de plannen voor een ho-
tel in het Beusebos ontston-
den, zo’n 5 jaar geleden, is er 
op het gebied
van natuur en milieu erg veel 
veranderd. De laatste maan-
den lijkt dat zelfs nog meer in 
een
stroomversnelling te komen. 
We lezen dagelijks over de 
stikstofcrisis, PFAS in de grond, 
langzamer
rijden op de snelweg én het 
feit dat biomassa veel scha-
delijker is voor het milieu dan 
iedereen dacht.
Hebben die ontwikkelingen 
iets veranderd nadat de ge-
meente Purmerend in april 
besloot om 3,5 hectare bos af 
te staan aan Van der Valk voor 
de bouw van een hotel in de 
kom van de A7?
We vroegen het Bart Creemer, 

voorzitter van “vrienden van 
het Beusebos”  Ondanks alle 
nieuwe
inzichten met betrekking tot 
bomenkap en CO2-reductie 
blijkt dat nog niet het geval te 
zijn. Begin volgend jaar stemt 
de gemeenteraad van Purme-
rend over het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Die wijzi-
ging moet de weg vrijmaken 
om een deel van het bos te 
kappen voor het hotel.
Ook in de Contactcommissie-
vergadering met b&w kwam 
het Beusebos aan de orde en 
werd gevraagd  of de gemeen-
te zich hier niet tegen kan ke-
ren. Wethouder Rob Berkhout 
zei dat de gemeente steun 
heeft gegeven aan een motie 
van de Purmerendse gemeen-
teraadsfractie van Groen Links 
tegen aanleg van het hotel.
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Geslaagde lunch in Dorpshuis
Het was weer heerlijk smullen 
tijdens de vrijdaglunch van 
november. De belangstelling 
voor deze lunches houdt een 
stijgende lijn. Deze vrijdag 
waren er opnieuw meer deel-
nemers en gelukkig ook weer 
meer mannen, ondanks het 
feit dat Marleen Soederhui-
zen deze keer alleen was (wat 
zij niet onprettig vond) omdat 
Klaas één week in Kroatië zat.
Daphne Kroezen had het weer 
goed voor elkaar. Allereerst 

Op 21 december is er een 
kerstdiner in het dorpshuis. 
Helaas voor u is het uitver-
kocht, de teller staat op 100 
deelnemers. Na het kerstdi-
ner speelt de band Frame. En 
daarbij is iedereen welkom, 
niet alleen de deelnemers aan 
het kerstdiner en de toegang 
is gratis.
Dit jaar speelde Frame ook 
met het Tochie Wrmrlnd. In de 
band zitten twee zangeressen 
uit de Wijdewormer, te we-
ten de zussen Silvia Zandvliet 
en Patricia Gans. Silvia vertelt 
dat de band uit zeven leden 
bestaat. Naast de beide zan-
geressen is er nog een zanger, 

Frame speelt na het kerstdiner

Gezellige drukte aan de lunch

wennen maar de smaak was 
geweldig. Dat er veel verschil-
lende smaken zijn konden wij 
proeven bij de diverse stam-
potjes die hierop volgden. Als 
dessert kregen wij een warme 
appelflap met slagroom en 
chocolade nootjes, ook heel 
lekker. Al met al was het weer 
goed verzorgd met dank aan 
Nicolette en Daphne.
In december slaan we even 
over. De volgende lunch in het 
Dorpshuis is in januari 2020.

Frame

drummer, toetsenist, een bas-
sist en een gitarist. Ze spelen 
nummers uit de jaren 60-70 
zoals Dolly Parton, Fleedwood 
Mac, maar ook Rolling Stones, 

Janis Joplin en ze wagen zich 
zelfs aan nummers van Pink 
Floyd. Dus dat worden geen 
kerstliedjes die avond. Alle 
leden van de band zijn on-

dertussen “doorgewinterde 
artiesten”.
De komende tijd hebben ze 
het druk en spelen op 14 de-
cember tijdens de Landmeer-
se Beatnacht. Dit jaar is het 
thema jaren 70. Vorig jaar 
speelden ze daar ook en was 
het thema jaren 60 en waren 
ze ook jaren 60 gekleed, wat u 
op de foto kan zien. We willen 
nog even weten wat Silvia en 
Patricia het liefst zingen. Silvia 
is hard aan het oefenen met 
Stairway to Haeven in de uit-
voering van Heart en Patricia 
met Rhiannon van Fleedwood 
Mac.

René Provoost

Eerste Bierproef avond zeer geslaagd
De eerste Bierproefavond 
vond plaats op 29 november 
in het Dorpshuis, er waren 60 
deelnemers uit Wijdewormer 
die op deze avond 5 soorten 
bier hebben geproefd.
De avond was georganiseerd 
door Jeroen Durieux, Ellen 
Breman en Corine van Scha-
gen, om 20.00 uur werd de 
avond geopend door Ellen 
met een welkomstwoord en 
met uitleg over wat ons te 
wachten staat. Nadat Ellen het 
woord had gevoerd werd het 
eerste biertje aangekondigd, 
namelijk  de Maneblusser 
van brouwerij Het Anker, on-
dertussen werden de glazen 
geschonken en uitgedeeld en 
kon de eerste proef beginnen, 
iedere deelnemer had een 

Samen lekker aan het bier

lijst gekregen waarop zij hun 
bevindingen konden noteren, 
het tweede biertje was een 
trappiste Abdij bier van West-
malle wederom weer proe-
ven, het derde bier was een 
Tripel LeFort, de vierde was 
een Quadrupel van brouwerij  
De Muifel (België) en als laat-
ste kregen wij een Hollands 

product van Brouwerij  de 
Molen, de Zuster Agatha. Tus-
sen alle biertjes door werd er 
een hapje opgediend met een 
smaak wat bij het betreffende 
bier past, opvallend was ech-
ter dat het promillage alcohol 
per ronde toenam, van 6 % tot 
11%, Ellen en Jeroen gaven 
tussen elke ronde een korte 

uiteenzetting over het bier, na 
afloop werd er gevraagd wat 
nu uiteindelijk het lekkerste 
biertje was, de meerderheid 
koos voor Tripel Lefort maar 
dat neemt niet weg dat de 
overige vier biertjes ook goed 
van smaak waren.
Jeroen en Ellen hebben na 
afloop iedereen bedankt en 
toegezegd in 2020 weer een 
Bierproef avond te organise-
ren. De bekendmaking hier-
van komt in het Wijdewormer 
Journaal en op Facebook. Wij 
kunnen nu al spreken van een 
zeer geslaagde avond en een 
groot compliment voor de be-
diening van het Dorpshuis, na 
afloop was het nog lang na-
praten in de foyer.

Arie Bierhaalder

kregen wij een soepje waar wij wel even aan moesten 
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Agenda dorpshuis de komende weken
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Vaste activiteiten dorpshuis

Verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hebben ieder een vast tijdstip en een vaste 
ruimte. Vrijwel alle verenigingen kunnen wel nieuwe leden plaatsen en zijn ook altijd bereid 
geïnteresseerden ter plekke te informeren over mogelijkheden, contributie en eventuele voor-
waarden. 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 activiteit 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

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Wo 05-12 Dorpshuis gesloten i.v.m. Sinterklaas
Za 07-12 Besloten feest 14:30 Grote zaal
Za 07-12 Kerstboomontsteking 20:00 Foyer
Zo 08-12 Besloten feest 12:00 Foyer
Do 12-12 Soos Kerstbuffet 13:00 Foyer
   Musical: Prinses Lunaen het verdwenen kerstfeest. Kaarten bestellen via www.prinsesluna.nl
Vr 13-12 Voorstelling 19:45 Grote Zaal
Za 14-12 Voorstelling 14:30 en 19:00 Grote Zaal
Zo 15-12 Voorstelling 14:30 en 19:00 Grote Zaal
Wo 18-12 Zonnebloem kerstlunch 12:00 Grote zaal
   Dorpshuis Wijdewormer Kerstdinershow Reserveren : dorpshuiswijdewormer2013@hotmail.com
Vr 20-12 Kerstdinershow 18:00 Grote zaal
Za 21-12 Kerstdinershow 18:00 Grote zaal
Zo 22-12 Kerstconcert Accordando 14:00 Gr Zaal
Ma 23-12 Rokers van Neck: Afhalen van 16:00 tot 18:00  Dorpshuis contantbetalen 

Zalm,paling en Makreel bestellen via 06-15449772. Bestellen kan tot Woe 18 dec 
Wo 25-12 gesloten ivm kerstdagen
Do 26-12 gesloten ivm kerstdagen
Za 28-12 Besloten feest 16:00 Foyer
Zo 29-12 Besloten feest 13:00 Foyer
Ma 31-12 Oud en Nieuw Besloten feest 20:00   Foyer
Ma 31-12 Vanaf 00:30 Open voor publiek tot in de kleine Uurtjes

om elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen
Zo 01-01 Dorpshuis Gesloten
Vr 03-01 Klaverjassen/Darten 20:00 Foyer
Za 04-01 Besloten Feest 16:00 Foyer



BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

Totale badkamer renovatie
Nefi t cv ketels
Loodgieterswerk
Woonhuis ventilatie Itho
Verwarming  
Vloerverwarming

€ 12,95 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

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.

cv installaties, service & onderhoud

CV-installatie / ketelvervanging
Storing
Onderhoudsabonnement

www.tuininga-installatie.nl
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