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Nieuwjaarsreceptie gemeente Wormerland

Alle vrijwilligers verdienen groot compliment
De jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie in het gemeentehuis van 
Wormerland was ook deze 
keer weer georganiseerd door 
de gemeente Wormerland en 
Bedrijvenvereniging Wormer-
land. De avond werd 8 januari 
goed bezocht, maar dit jaar 
waren er minder Wijdewor-
mernaren dan we gewend zijn. 
Naast de burgemeester waren 
ook alle vier de wethouders 
aanwezig en een aantal raads-
leden en twee voormalige 
wethouders Frans Saelman en 
Elly Fens. Ook de wijkagenten 
en de bijzonder opsporings-
ambtenaren (Boa’s) Harry Kos 
en Ed Zijp waren weer aanwe-
zig. 
Elk jaar is er een ander mu-
ziekgezelschap en dit jaar was 
dat de Brassband Eensgezind-
heid. De band vulde de raads-
zaal met ongeveer 25 man. De 
receptie zelf vond zoals altijd 
plaats in de aangrenzende hal. Vervolg op pagina 3

Mario beste Italiaans restaurant
Elk jaar in januari worden de 
restaurant awards bekend 
gemaakt.  De chefs van de 
500 beste restaurants in Ne-
derland beoordelen elkaar 
en wijzen in elf verschillende 
categorieën de winnaars aan. 
2019 is duidelijk een goed jaar 
voor restaurant Mario, want 
na de nominatie voor beste 

Italiaans restaurant kreeg het 
vrijdag 25 januari ook de prijs 
toegekend. De afgelopen twee 
jaar was die voor restaurant 
Toscanini in Amsterdam.
Overall winnaar, beste restau-
rant van Nederland werd voor 
de vijfde maal achtereen Li-
brije in Zwolle.
Foto: www.restaurantawards.nlEsther en Alessandro Uva krijgen award beste Italiaans restaurant

Even na 20.00 uur werd het stil, want burge-
meester Peter Tange begon zijn nieuwjaarstoe-
spraak. Ja, en dan kun je niet zeggen ‘wat zegt 
ie nou?’. We gaan even kort door de toespraak, 
want het waren 7 pagina’s. Maar wilt u toch de 
hele toespraak alsnog weten, dan hebben we 
goed nieuws voor u, de hele toespraak staat op 
de website van de gemeente Wormerland. Bij 
zoeken tikt u in, Nieuwjaarsreceptie 2019, dan 
klikken op Nieuwjaarstoespraak burgemeester 
Tange en u kunt hem in uw luie stoel rustig le-
zen. Wij kregen er een drankje bij.
De burgemeester begon met ons van harte 
welkom te heten. Hij ging verder met: “We 
wensen elkaar het goede toe en bespreken wat 
ons bezighoudt en waar we trots op zijn.” Hij 
benoemde de Molenbuurt in Wormer, waarbij 
hij een compliment gaf aan Wormer Wonen. 
Hij was ook trots op de vele vrijwilligers in onze 
gemeente. Zij leveren een onbetaalbare inzet 
in de gemeenschappen van Wormerland op 
het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, na-
tuur, verenigingsleven, zorg en sport. En de vrij-
willigers die zich inzetten op het gebied van vei-
ligheid in onze gemeente. Als u ook tot een van 
deze vrijwilligers behoort, dan is de volgende 
zin ook voor u bedoeld. “Dank aan alle vrijwil-

ligers, jullie verdienen een groot compliment.”
Project met stip
Ook een woord van dank ging naar de 65 vrij-
willigers die sinds maart 2018 de burgerhulp-
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 2 maart
Kopij uiterlijk op:
woensdag 20 februari
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 5 februari
Plastic: 
dinsdag 19 februari
Groen: 
dinsdag 12 en 26 februari
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
30 maart

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
5 februari

Grof vuil
Grof vuil kan worden afge-
geven bij een van de beide  

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

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

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

Compensatiebos Beusebos in 
onze polder?
In het Dagblad Waterland, 
onderdeel van het Noordhol-
lands Dagblad, stond op 29 
december weer het nodige 
geschreven over het Beuse-
bos. Hoewel de knoop over de 
A7 en het Beusebos naar ver-
wachting dit voorjaar wordt 
doorgehakt, stond er wel al 
een afbeelding in de krant die 
menig wenkbrauw deed fron-
zen. De afbeelding laat onder 
meer zien dat het Beusebos is 
omgetoverd tot een carpool-
plaats, en dat op het weiland 
tussen de Munnikdijk, Nec-
kerstraat en Oude Provincia-
leweg opeens een bos staat 
ingetekend. Navraag bij de 
belangenvereniging “Belang 
van Neckerstraat”, die ook 
goede banden onderhoudt 
met “Vrienden van het Beu-
sebos” leert dat dit artikel 
voortkomt uit een zogenaam-
de inpassingsvisie. Deze visie 

is gemaakt in opdracht van 
Rijkswaterstaat, en het land-
schapsgebied is uitgedacht 
door een landschapsarchitect. 
Het ingetekende bos zou een 
compensatiebos zijn voor het 
kappen van het Beusebos. 
Rijkswaterstaat heeft laten 
weten dat het ingetekende 
geen status heeft, en dat het 
slechts één van de vele idee-
en is. De basis voor een inpas-
singsvisie wordt echter mede 
gevormd door de gemeenten 
Purmerend en Wormerland. 
Of gemeente Wormerland 
toestemming heeft gegeven 
voor dit compensatiebos is 
niet bekend, maar gelukkig 
heeft de belangenvereniging 
zich vastgebeten in de mate-
rie. Zodra hierover meer be-
kend is, zullen wij u daarover 
wederom informeren.

Gert Oskam

Het waterniveau van onze 
polder ligt op ongeveer 4.60 
meter onder zeeniveau. Om 
te zorgen dat onze polder 
niet volloopt, zijn er talloze 
zichtbare en minder zichtba-
re maatregelen getroffen om 
het waterniveau te bewaken. 
Het gemaal aan de Ooster-
dwarsweg heeft iedereen wel 
op het netvlies, maar er zijn 
nog tientallen meetstations 
en overstorten verspreid door 
de polder, en er loopt zelfs 
een ondergrondse persleiding 
van het speeltuintje aan de 

Tjadenweg helemaal naar het 
zuiveringsstation aan de Zui-
derweg in de Beemster. 
Alle voorzieningen die wor-
den aangestuurd of worden 
gebruikt om gegevens uit te 
halen, zijn weergegeven op 
een interactieve website; 
www.hhnk.lizard.net. Via deze 
website is de actuele grond-, 
en oppervlaktewaterstand 
te zien, maar ook hoe hard 
de pompen draaien. Ook is 
bijvoorbeeld te zien dat het 
pompstation aan de Ooster-
dwarsweg voorzien is van 

twee pompen, met een tota-
le capaciteit van maar liefst 
11.700 kubieke meter water 
per uur. In Jip en Janneketaal 
houdt dat in dat een volledig 
olympisch zwembad in nog 
geen 13 minuten gevuld kan 
worden. 
Overigens blijken ze door-
gaans op slechts een derde 
van de capaciteit draaien, dus 
een paar hoosbuien zouden 
voor ‘onze pompen’ geen pro-
bleem moeten zijn. 

Gert Oskam

Waterbeheer in kaart



3

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

Volg ons op 
Facebook:
Wijde Wormer 
Journaal

Redactie:
Arie Bierhaalder
Siem van de Brom
Roy Buijze, hoofdredacteur
Mike Groot, webdesigner
Dick Hartog, fotografie
Peter Nellen
Gert Oskam
Hans van Weely
Lucas van de Weijer
Mark van de Weijer

Redactieadres:
Postadres: Noorderweg 135A
Email: redactie@
wijdewormerjournaal.nl 
tel: 06-15525029

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

Voorzitter: 
Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

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

Druk en realisatie: 
Le Detail Uitgevers, 
Zaandam

Het WWJ is niet verantwoorde-
lijk voor druk- en zetfouten.
Auteursrechten voorbehouden

Nieuwjaarsreceptie gemeente Wormerland

posten in Jisp en Oostknollen-
dam bemannen. En ook de 
vrijwilligers van de Whatsapp 
groepen werden bedankt. 
Daarna ging het over de tro-
fee die ze gekregen hadden 
voor ‘project met stip’ van het 
Ministerie van Binnenlandse 
zaken, als aanmoedigingsprijs 
voor de proeftuin omgevings-
wet voor de Engewormer. 

Hier komen we in een volgend 
nummer op terug. 
De verkiezingen en de nieuwe 
raad werden benoemd, even-
als de burgerparticipatie door 
het proberen te betrekken van 
de inwoners van Wormerland. 
Zo waren er in februari vorig 
jaar 24 leerlingen van groep 
8 in het gemeentehuis om te 
ervaren hoe besluitvorming 
werkt. Maar hij gaf ook aan 
dat de praktijk soms weerbar-
stig is en benoemde de gele 
hesjes en andere onrust. Hij 
vond dat het natuurlijk goed is 
om je mening te laten horen. 
In een democratie nemen we 
alle signalen serieus en we 
nemen samen besluiten, zoals 
ook de leerlingen van groep 8 
gedaan hebben in de kinder-
gemeenteraad. 

Hoogtepunten
De komende drie verkiezingen 
werden even aangetipt en de 
Over-gemeenten. Maar, hij 
wilde ons ook nog even mee 
nemen naar een aantal hoog-
tepunten van 2018. Hierbij 
werden een aantal topspor-
ters genoemd en het glasve-
zelnet. Verder de Beschuitto-
ren, het 30-jarig bestaan van 
de weekmarkt in Wormer, de 
historische voorstelling ‘de ij-

zeren duim’ in Jisp en de Ban-
ne fietstocht op 5 mei. Maar 
ook de nieuwe Bartelsluisbrug 
en het Bronzen certificaat van 
de milieuthermometer voor 
Torenerf. Maar ook zorgen, 
zoals de extra uitgaven voor 
Jeugdzorg. 
Hierna ging hij verder met 
een vooruitblik op 2019. Het 
jaar waarop Wormerland de 
provincie wil tonen dat we 
als zelfstandige gemeente 
ons bestaansrecht kunnen 
behouden. Maar natuurlijk in 
ambtelijke samenwerking met 
andere gemeenten. Als laatste 
onderwerp benoemde de bur-
gemeester de woningmarkt. 
Er wordt naar gestreefd om in 
2021, 750 extra woningen te 
realiseren, waarbij Neck-Zuid 
met ruim zestig woningen ook 
werd genoemd. 

Fijne gemeente
Het laatste stukje uit de 
nieuwjaarstoespraak nemen 
we letterlijk over. “Dames en 
heren, we kijken samen uit 
naar een goed nieuw jaar. Het 
zal een jaar zijn, waarin veel 
staat te gebeuren. Een jaar 
waarop wij ons als gemeente 
opnieuw gaan inspannen om 
de dienstverlening aan onze 
inwoners optimaal te organi-
seren. Samen met inwoners, 

bedrijven, instellingen, ver-
enigingen maken wij de sa-
menleving van Wormerland. 
Bij de bezoekjes bij inwoners 
thuis, waarbij ik ze mag felici-
teren met hun 50 of 60-jarig 
huwelijk, vertellen ze me vaak 
dat ze graag wonen in onze 
gemeente. Ze vinden het een 
fijne gemeente, met goede 
voorzieningen en een prach-
tige natuur. (red, hij bedoelt 
natuurlijk ook de Wijdewor-
mer) Daar zetten wij ons ge-
zamenlijk voor in. Dames en 
heren, ik wens u een heel fijn 
en gezond 2019. Daarna be-
dankte hij nog de Brassband 
Eensgezindheid en alle mede-
werkers van de gemeente die 
deze avond verzorgden.”

René Provoost

Vervolg van pagina 1
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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
 0299421706   |   www.pietdejongh.nl

besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie
electrotechnische installaties  NEN keuringen  electronische toegangscontrole  

Montage ventilator op trappenhuis

  Ringdijk A23  1456 AJ Wijdewormer   T 0653-957172  www.brechtech.nl
BRECHTECH
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Kanaaldijk afgesloten
De kanaaldijk bleek 7 januari 
overdag afgesloten vanaf de 
Zwarteweg tot aan de Verbin-
dingsweg. Ter hoogte van de 
plaatwalserij stond een grote 
kraan en er lag een vracht-
boot in het kanaal. Er moest 

een bouwpakket vanuit de 
plaatwalserij op de boot wor-
den getakeld. Dit bestond uit 
een onderstel in onderdelen 
en drie gigantische poten die 
daar onder gemonteerd moe-
ten worden. Hierna ging de 

Lek in waterleiding
Een lek in de waterleiding 
ter hoogte van Neck 6 was 
er op 21 januari oorzaak van 
dat Neck een groot deel van 
de dag was afgesloten voor 
het verkeer. Om 8 uur werd 
begonnen met het lek op te 
sporen en om 11 uur werd het 
water afgesloten. 
Eerst werden er borden neer-
gezet. Een medewerker ver-
telde: ‘We hebben nu de weg 
af laten zetten, want ze rijden 
hier als gekken. Je staat hier 
met gevaar voor eigen leven’. 
Dat was niet direct een com-
pliment voor een deel van 
onze inwoners. Het lek zat in 
een hoofdleiding van 15 cen-
timeter doorsnee. Rond 13.30 
uur was het lek gedicht en 
werd de druk weer op het wa-
ter gezet.

Weer geen water
Op 22 januari zetten we om 
12.30 uur de kraan open, weer 
geen water. De straat van het 
vorige lek was nog niet gere-
pareerd en er was alweer een 
nieuw gat. Nu op de kruising 
Noorderweg - Pieter Slooten-
weg. Deze keer was het een 
afsluiter die lekte. Na ander-

half uur hadden we weer wa-
ter. We kregen te horen dat ze 
er een dag later weer zouden 
zijn, want er was nog een lek-
ke afsluiter. 
En zo geschiedde. Op 23 janu-
ari ging het water er meer dan 
2 uur af. Er schijnt verderop 
de Noorderweg nog een lek-
ke afsluiter te zijn. Maar dat 
is minimaal en dat laten ze 
even zo. De kruising is tijdelijk 
voorzien van noodplaten. Het 
straatwerk wordt uitbesteed, 
maar daar is nog geen datum 
van bekend. Er moet sowieso 
geen vorst zijn. 
Het enige voordeel is dat we 
nu weer beseffen hoe vaak 
we de kraan aanzetten en dat 
we dat maar heel gewoon vin-
den. En dat wij geen kilome-
ters hoeven te lopen naar een 
waterput. En hoeveel uur zit-
ten we nu gemiddeld per jaar 
zonder water? En als we het 
zo bekijken, dan is het toch 
geweldig, dat een lek dezelf-
de dag nog is gemaakt en we 
maar 2 uur zonder water heb-
ben gezeten. Ook al moest dat 
dan twee dagen achtereen.

René Provoost
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boot naar IJmuiden, waar het 
onderstel wordt gemonteerd 
en daarna komt daar een gro-
te kraan op. Op de foto wordt 
de 3e poot naar de boot ge-
takeld. We kregen nog even 

mee dat de plaatwalserij nu 
een opdracht heeft voor een 
onderstel voor een reuzenrad 
dat 80 meter hoog wordt.

René Provoost
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

DZS, WWSV en Butje 13 gaan spannend jaar tegemoet
Begin januari konden we di-
verse nieuwjaarsrecepties 
bezoeken. Ook de 3 sport-
verenigingen DZS, WWSV en 
Butje 13 organiseerden, mo-
gelijk voor het laatst elk apart, 
hun nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze werden druk bezocht, 
waarbij de voorzitters hun en-
thousiasmerende toespraken 
hielden en de leden gezellig 
konden bijkletsen en genie-
ten van de hapjes en drank-
jes. DZS had eerst nog twee 
nieuwjaars wedstrijden op het 
programma staan. Oud-ere-
divisie-scheidsrechter Roelof 
Luinge komt hier jaarlijks voor 
naar Neck om te fluiten, het-
geen hem nog steeds goed af 
gaat.
WWSV en Butje 13 hebben 
hun bezoekers op de foto 
gezet, waarvan hierbij het 
bewijs. Voor een groepsfoto 
van DZS was het helaas al te  

Elroy Schot succesvol op Nederlands Kampioenschap jeugd zwemmen
Tijdens de Nederlands Junio-
ren Jeugd Kampioenschappen 
kortebaan in het Pieter van 
den Hoogenband zwemsta-
dion te Eindhoven, die plaats 
vond van 13 t/m 16 december, 
heeft Elroy met drie clubgeno-
ten de eerste plaats behaald 
op de 4x 100m. vrije slag in 
een tijd van 3.26.81 min. en 
hiermee de Nederlandse titel 
veroverd. Op de individuele 
afstanden was Elroy minder 
succesvol, maar dat mocht de 
pret niet deren voor het eer-
der behaalde resultaat.
Elroy Schot (Jisperdijk) is op 
zes jarige leeftijd begonnen 
met recreatief zwemmen bij 
WZ&PC te Purmerend, de 
laatste 3 jaar komt hij uit voor 
zwemvereniging De Dolfijn in 
Amsterdam waarvan Elroy de 

donker.
Het zal voor de sportvereni-
gingen een spannend jaar 
worden. Nadat de competitie 
van DZS (juni 2019) is afgeslo-
ten, zullen de kunstgrasvelden 
voor DZS en WWSV worden 
aangelegd. De nieuwe kan-
tine zal worden gebouwd. 
Daarna verdwijnen de oude 
kantine en het huidige korf-
balveld. Daarvoor in de plaats 
wordt vervolgens een natuur-
gras-voetbalveld aangelegd.
De drie verenigingen hopen 
door deze renovatie, dat er 
meer leden uit de regio gaan 
kiezen voor kleine verenigin-
gen, waar men elkaar allemaal 
kent en waar jong en oud hun 
spel kunnen spelen. Bewegen 
is belangrijk, evenals het leg-
gen van sociale contacten. De 
besturen van DZS, WWSV en 
Butje 13 staan voor u klaar om 
u in hun midden op te nemen.

laatste twee jaar is geselecteerd voor de talen-
tengroep. de doelstelling van Elroy is om vol-
gend jaar mee te doen aan het EK jeugd 1 lange 
baan zwemwedstrijd.
ZV De Dolfijn is een begrip in Nederland, sinds 
jaar en dag is ZV De Dolfijn hofleverancier aan 
de Nationale zwemteams over diverse discipli-
nes, de overal missie van ZV De Dolfijn is om 
jonge sporters de mogelijkheid te geven door 
middel van breedtesport door te groeien naar 
topsport, juist deze missie trok Elroy enorm 
aan en met succes.
Tijdens de Martinez Cup Amsterdam, op 1 de-
cember jl., in het Sloterparkbad behaalde Elroy 
diverse ereplaatsen en twee maal een nieuw 
Nederlands record, enkele uitslagen van Elroy 
tijdens de Martinez Cup, heren 400 meter vrije 
slag 7e plaats in 4.11.60 min.
Junioren1 4x 50m vrije slag in 1.33.45 min. 
nieuw Nederlands record
Junioren 1 4x 50m wisselslag in 1.43.87 min. 
nieuw Nederlands record.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

WWSV zoekt bestuursleden

De korfballers van WWSV zoe-
ken twee nieuwe bestuursle-
den en mensen die de PR en 
sponsorwerving op zich willen 
nemen. Dat is nodig omdat de 
inkomsten uit sponsorgelden 
afgelopen seizoen zijn achter-
gebleven. Eén van de redenen 
om de contributie met 7,5 
procent te verhogen. De leden 
zijn daarmee op de Algemene 
Jaarvergadering van 29 no-
vember akkoord gegaan.
Tijdens die vergadering heb-
ben zowel Martin Bank als 
Thea Wijkstra aangegeven 
dat zij aan het eind van het 
seizoen 2018/ 2019 hun func-
ties neerleggen, Martin heeft 
vele jaren de functie van pen-
ningmeester vervuld en Thea 
heeft zowat alle functies bin-

nen de club gehad behalve als 
voorzitster. 
De Grote Clubactie heeft weer 
veel succes gehad. WWSV 
mocht een cheque van € 
1.271,20 in ontvangst nemen. 
De opbrengst was bijna ge-
lijk aan dat van vorig jaar, er 
zijn dan ook weer veel loten 
verkocht. Hiermee kan de 
jeugdcommissie weer leuke 
activiteiten voor de jeugd or-
ganiseren zoals bijvoorbeeld 
het bijwonen van de korfbal-
topper Blauw Wit tegen PKC 
uit Papendrecht.
Nieuwe jeugdleden zijn van 
harte welkom. Ieder jeugdlid 
mag een vriendje of vriendin-
netje meenemen naar de trai-
ning.

RCZ Sylvesterloop trok 200 deelnemers
De 47e Sylvesterloop werd ge-
houden te Zaandam, de start 
vond plaats op het sportcom-
plex van vv RCZ. Er werd ge-
lopen over diverse afstanden 
te weten 4,4 km, (rondje plan 
Kalf) 7.6 km ( rond het Jagers-
plas) en de 18 km., (via Wij-
dewormer en Jagersplas). De 
weersomstandigheden waren 
zondag 30 december prima, 
weinig of geen wind en een 
lekkere temperatuur, een klei-
ne 200 deelnemers hadden 
zich aangemeld waarbij vele 
lopers deze loop als voorbe-
reiding zien voor de halve van 

Egmond in januari 2019. 
Uit Wijdewormer hadden 
twee lopers zich ingeschreven 
voor de 7,6 km, namelijk Mike 
de Dood en Arie Bierhaalder, 
op de overige afstanden geen 
deelnemers uit Wijdewormer. 
Mike de Dood kwam op deze 
afstand als eerste over de fi-
nish in een tijd van 25.55 min. 
en Arie Bierhaalder kwam als 
27e over de meet in een tijd 
van 38.56 min. Op de foto ziet 
u Mike zegevierend over de 
finish gaan en daarna samen 
op de foto met Arie. Met dank 
aan Ursula de Dood.
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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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Buurtverenigingen aan het woord

Onder Hoogspanning springlevend en vol energie
We zijn bij Onder Hoogspanning op bezoek 
bij de captain Ronald Levering. De naam On-
der Hoogspanning spreekt voor zich. Tot deze 
buurtvereniging behoren, de Hallerweg (hoog-
spanningskant), de Veermanweg en de vier 
huizen (135 a t/m d) op de Noorderweg aan het 
eind van Neck. Dit zijn totaal 39 huizen. 
Ronald herinnert zich de oprichting van de 
buurtvereniging bij het 375 jarig bestaan van 
de Wijdewormer nog goed. Er kwamen vijf 
commissies die allemaal een eigen taak had-
den. Er was zelfs een aparte commissie voor de 
zeepkist. Iedereen was bereid om wat te doen 
en er was gelijk harmonie. Die harmonie is er 
nog steeds, vindt hij. Ondanks dat er mensen 
gaan en komen. 
Bij de oprichting werd Jan Koopman voorzitter/
captain. Hierna werd dit Onno Kuiper, maar 
toen hij lid werd van het OC, werd Ronald cap-
tain. Hij begint dit jaar aan zijn vijfde jaar. Eerst 
maken we wat nader kennis met de captain. 
Ronald woonde vroeger altijd in een stad, ook 
veel in het buitenland. Hij zag zichzelf nooit in 
een dorp wonen. Maar toen hij Mirjam ont-
moette die in Ilpendam woonde, kochten ze in 
1999 samen een huis op de Hallerweg. Maar 
sinds hij hier woont zegt hij: “Ik ga hier nooit 
meer weg, ik vind het geweldig.” Ronald en 
Mirjam hebben 3 kinderen, Maike, Julian en 
Corné. Ronald is zelfstandige en helpt een aan-
tal bedrijven op financieel managementgebied. 
En vorig jaar is hij importeur geworden van Da-
measy, wat oplossingen biedt “tegen overstro-
mingen van uw huis.” Het betreft voornamelijk 
waterdichte schotten. 

Playback
Ronald vindt het leuk om dingen te organise-
ren, zo ook de zeskamp. Hij is zelf ook wel fana-
tiek. Hij is bij diverse sportverenigingen actief. 
In 2018 was Onder Hoogspanning niet zo suc-
cesvol met de zeskamp. Ze deden met de play-
back “Man in the mirror” van Michael Jackson. 
Het geluid ging niet goed en ze eindigden op 
de negende plaats. In het eindklassement wer-
den ze vijfde. Maar ze hebben ook betere jaren 
gehad want ze zijn drie keer eerste geweest 
met de zeskamp en vijf maal met de Playback 
(Monty Python, De Harrie’s, Karin Bloemen 
(Het Dorp), Vrije Schaap en Andre van Duin. De 
laatste keer was in 2017, toen werden ze zo-
wel met de playback als in het eindklassement 
eerste. 
De playback van Onder Hoogspanning is toch 
een verhaal op zich. Ze hebben een team van 3 
vrouwen die wat bedenken en dit voorleggen. 
Na goedkeuring gaan ze het verder uitwerken. 
Dit zijn nu, Loes Blank, Annette Jeeninga en Els 
Stroop. Ellen Piet heeft dit ook jaren gedaan. Ze 

Captain Ronald Levering rent tijdens de zes-
kamp ter aanmoediging met de zeepkist mee

De jaarlijkse BBQ op de Veermanweg

oefenen een keer of vijf en dan 
moet het goed zijn. Ze heb-
ben genoeg mensen die mee 
willen doen en ze staan ook 
altijd met een hele groep op 
het podium. Slechts eenmaal 
stond Els Stroop alleen op het 
podium met “Het Dorp”. 
Veel animo
Voor de zeskamp gaat Ronald 
overal langs met de vraag wie 
er dit jaar mee wil doen. Er is 
veel animo. In het verleden 
deden er ook nog wel wat 
ouderen mee, maar de jeugd 
heeft, naast de toekomst, 
hier ook nog voorrang. Dit 
jaar komt er weer een aan-
tal 14-jarigen bij, die al staan 
te trappelen. Vorig jaar heeft 
Bart Koopman Ronald geassis-
teerd met de zeskamp. Onder 
Hoogspanning heeft de laat-
ste jaren een prachtige ruime 
tent. 
De animo om mee te doen is 
groot, maar er zijn ook veel 
buurtgenoten die komen aan-
moedigen. Een aantal jaren 
geleden hebben ze nieuwe 
shirtjes gekregen die gespon-
sord zijn door Repa Verpak-
king en City Jobs uitzendbu-
reau. Ze hebben het groots 
aangepakt en kochten 500 
broekjes en 200 shirts in alle 
maten. Iedereen die in de tent 
komt krijgt een shirt. Bij Onder 
Hoogspanning moet je lid zijn, 
ongeveer 60 % is dit. Je be-

taalt dan €10.- per gezin. Ze hebben niet een 
echt bestuur, maar naast de captain/voorzitter 
worden de penningen wel beheerd, dit doet 
Gert Oskam. De verdere communicatie gaat te-
genwoordig via Whatsapp. 
Naast de zeskamp hebben ze de jaarlijkse BBQ. 
Hier betaal je natuurlijk wel apart voor. De BBQ 
vindt altijd plaats buiten op de Veermanweg. 
Tijdens de BBQ is er altijd ook nog wel wat ver-
maak bij, zoals darten en andere spelletjes. In 
het verleden hebben ze nog wel andere acti-
viteiten gedaan zoals een nieuwjaarsborrel en 
een uitje. Onder Hoogspanning was wel vanaf 
het begin bij het Running Diner dat nu georga-
niseerd wordt samen met 4 andere buurtver-
enigingen. 
We kunnen niet anders concluderen dan dat 
Onder Hoogspanning een springlevende buurt-
vereniging is die vol energie zit. 

René Provoost
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Auto geslipt op de Munnikdijk
Op 21 januari kwam rond 7 
uur een auto op de Munnik-
dijk in de slip en eindigde op 
zijn kant beneden aan de dijk. 
De auto was behoorlijk be-
schadigd, maar de bestuur-
ster kwam met de schrik vrij 
en had op dat moment geen 
klachten. 
Hoe het nu precies was ge-
beurd kon ze niet vertellen. 
Ze kwam vanaf Neck en moest 
uitwijken voor een tegenlig-
ger. Waarschijnlijk is ze in de 
berm gekomen, maar de gras-
tegels aan weerskanten waren 
spekglad.  Daarna te veel ge-

corrigeerd naar links en toen 
naar rechts. Ze wist nog dat 
ze op een gegeven moment 
dwars op de weg stond en is 
daarna is de auto naar bene-
den gerold en op zijn zijkant 
geëindigd. Gelukkig nog net 
voor de sloot. 
De politie was snel ter plaatse, 
maar er is geen proces-ver-
baal opgemaakt omdat het 
een eenzijdig ongeval was. 
Rond 8 uur was de auto naar 
boven getakeld en afgevoerd 
en waren alleen de sporen en 
de donkere plek in het witte 
gras nog de stille getuigen. 

Basisschool zet zich in voor Edukans
In het afgelopen najaar heb-
ben de leerlingen van de ba-
sisschool zich op verschillende 
manieren ingezet voor het 
goede doel. Zo hebben enkele 
klassen meegedaan aan ‘actie 
schoenendoos’ van Edukans. 
Bij actie schoenendoos vullen 
de kinderen een schoenen-
doos met artikelen die voor 
ons wellicht heel normaal zijn, 
maar in landen hier ver van-
daan een wereld van verschil 
kunnen maken. 
Deze gevulde schoenendozen 
zijn een welkome bijdrage 
voor het leven én onderwijs 
van kinderen in ontwikkelings-
landen. Naast het vullen van 
de schoenendozen hebben 
de kinderen ook meegedaan 
aan de sponsorloop. Blijkbaar 
ligt het tempo erg hoog, want 

nadat alle briefjes en munten 
geteld waren, bleek de teller 
uitgekomen om maar liefst 
€1420,50! Ook dit bedrag 
kwam ten goede aan Edukans. 

Op 10 december kwam Henk 
van der Leen namens Edukans 
de cheque in ontvangst ne-
men. Henk was net terug van 
een bezoek aan enkele projec-

ten in Afrika, en heeft ter ere 
van de uitreiking twee ‘sou-
venirs’ meegenomen. Henk 
liet twee slippers zien, die na 
een grondige inspectie van de 
leerlingen gemaakt bleken te 
zijn van oude autobanden. 
Ook de meegebrachte voet-
bal kende een indrukwekkend 
verhaal. Waar wij in Nederland 
papa en mama lief aankijken 
voor een nieuwe voetbal, gaat 
dat in Afrika wel anders. Deze 
voetbal was gemaakt van ge-
knoopte touwtjes, elastiekjes, 
en andere zaken die voor ons 
géén waarde meer hebben. 
Dat deze ietwat onronde bal 
voor extra uitdagingen zorgt is 
wellicht tekenend voor de si-
tuatie in andere delen van de 
wereld. 

Gert Oskam

Bezorgdienst AH tijdelijk gestopt 
met bezorgen
De bezorgdienst van AH-bood-
schappen moest 7 januari op 
het begin van de Ringdijk 
boodschappen afleveren. 
Hierna wilde de chauffeur 
achteruit terugrijden, maar 
omdat er twee auto’s gepar-
keerd stonden ging dat wat 
moeilijk. 
Hij dacht, ik maak het me 
gemakkelijk en ga keren. Hij 
ging met de achterwielen in 
het gras en wilde naar voren, 

maar dit lukte niet goed en hij 
zakte nog verder naar achte-
ren, in het sompige gras. Na 
een aantal pogingen stond hij 
bijna tegen de boom. De ver-
dere bezorging moest even 
wachten. De auto had ver-
der geen schade. Uiteindelijk 
kwam er een takelwagen aan 
te pas om hem weer op de 
weg te trekken. Ter herinne-
ring liet hij wat sporen in het 
gras achter.
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Sportcomplex Wijdewormer voorziet glorieuze toekomst
Het was een behoorlijke 
krachttoer om de drie sport-
verenigingen in Neck Zuid op 
één lijn te krijgen, maar inmid-
dels is de Sportstichting Wij-
dewormer, waarin zij samen-
werken, een feit. De stichting 
heeft een bestuur van zes per-
sonen die allen lid zijn van een 
van de drie verenigingen, DZS, 
WWSV en Butje 13. 
De sportstichting schept de 
voorwaarden dat de drie ver-
enigingen hun sport kunnen 
bedrijven op één gezamenlijk 
sportpark en onder één geza-
menlijk dak.
Voorzitter van de nieuwe 
stichting is Onno Kuijpers. Hij 
heeft zijn sporen in het ge-
meenschapsleven van Wijde-
wormer verdiend, zowel in het 
Oranje Comité als in de sport 
bij het tennis en bij DZS. Hij 
heeft er geen behoefte aan 
alle hobbels te beschrijven die 
genomen moesten worden. 
“Waar het om gaat is dat de 
drie verenigingen uiteindelijk 
hebben geconcludeerd dat ze 
het op hun eentje in de toe-
komst niet gaan redden en dat 
ze door samen te werken in 
deze sportstichting heel veel 
te winnen hebben.”
We spreken Onno Kuijpers 
samen met Hans Hellingman 
en Leo van Berkel, die beiden 
zeer actief zijn geweest in het 
voortraject en de sportstich-
ting nog altijd bijstaan als ad-
viseur. Hans Hellingman heeft 
zich vooral bezig gehouden 
met de juridische en financië-
le kanten. Hij zegt: een groot 
compliment aan alle vrijwil-
ligers die zich jaren hebben 
ingespannen om er een mooi 
succes van te maken. Alle on-
effenheden van het verleden 
zijn gladgestreken. Het over-
leg met de gemeente en BPD 
is nu bijzonder transparant en 
constructief. Samen leveren 
we een professionele bijdrage 
voor het realiseren van een 
prachtig Sportpark in Neck-
Zuid. En samen kunnen we 
daarmee de privatiseringsop-
dracht van de gemeente suc-
cesvol  afsluiten.

Onno Kuijpers, Hans Hellingman en Leo van Berkel

BPD heeft toestemming ge-
kregen om 63 woningen te 
bouwen. Dat aantal is moge-
lijk geworden doordat voet-
balvereniging DZS bereid is ge-
vonden om een halve hectare 
voetbalveld in te leveren. Dat 
gaf extra financieel draagvlak, 
waardoor BPD de volledige re-
novatie van het sportcomplex 
kan betalen. Als het klaar is 
omvat het complex voor voet-
bal een natuurgras- en een 
kunstgrasveld, kan het korfbal 
over twee kunstgrasvelden 
beschikken en krijgt Butje 13 
de beschikking over 14 jeu 
de boules banen, waarvan er 
tien worden verlicht, net als 
de voetbal- en korfbalvelden. 
Verder één gemeenschappe-
lijk verenigingsgebouw met 
een grote kantine en tien 
kleedkamers. Dat is allemaal 
vast gelegd in een plan van 
eisen.
Dat plan van eisen is opge-
steld door Paul Soederhuizen 
in nauwe samenspraak met 
de drie verenigingen, zegt Leo 
van Berkel. Hij is de adviseur 
die zich vooral met de commu-
nicatie heeft bezig gehouden. 
“We hebben dat in de voorbe-
reidingsgroep niet buiten de 
verenigingen om gedaan. We 
hebben ons laten uitnodigen 
bij de ledenvergaderingen en 
zo hebben we draagvlak kun-
nen creëren.”

Tijdpad
Hoe ziet het tijdpad er nu ver-
der uit?
Van Berkel: “Tot juni wordt er 
nog gewoon gesport en dan 

gaan de spaden in de grond. 
De planning is dat dan op 28 
augustus de kunstgrasvelden 
worden opgeleverd, zodat 
daarop bij de aanvang van het 
seizoen 2019-2020 meteen 
gespeeld kan worden Parallel 
hieraan zullen de werkzaam-
heden voor het verenigingsge-
bouw worden gestart. Zodra 
dit bedrijfsklaar is, kan op de 
plaats van de oude sportkanti-
ne het natuurgrasveld voor de 
voetbal worden aangelegd en 
de bestaande tribune worden 
verplaatst.”
Dit is nu helemaal in kannen 
en kruiken?
Hellingman: ‘We hebben be-
schreven wat er gebouwd 
gaat worden en we hebben 
beschreven hoe het gebruikt 
gaat worden. We hebben 
gebruikersovereenkomsten 
opgesteld met de verenigin-
gen, die inmiddels zijn on-
dertekend.  Dan hebben we 
het niet alleen over het geza-
menlijk gebruik van het sport-
complex, maar ook over het 
onderhoud ervan en de bege-
leiding tijdens de aanleg. We 
hebben nu niet alleen onze 
sportstichting, maar ook de 
nieuwbouwopdracht voor het 
sportcomplex. Die opdracht 
zullen we samen met BPD en 
de gemeente realiseren.”

Allure
En waar leidt dat toe?
Alle drie zijn ervan overtuigd 
dat over anderhalf jaar Neck 
Zuid beschikt over een sport-
complex met allure. Helling-
man: “Eén van de uitgangs-

punten is geweest dat we voor 
elk van de drie verenigingen 
goede kansen op overleven 
moesten bieden. Dat betekent 
dat we de inkomsten goed 
moeten regelen. Daarvoor 
hebben we gelukkig belangrij-
ke subsidiestromen veilig kun-
nen stellen. Tweede belangrijk 
punt is ledenwerving. Ik ben 
ervan overtuigd dat we met 
een goed publiciteitsplan voor 
alle drie verenigingen meer 
leden kunnen trekken. Niet 
alleen uit de Wijdewormer, 
waar ook uit Zaanstad en Pur-
merend.”
Straks samen in één vereni-
gingsgebouw, met één kanti-
ne. Dat wordt ook samen kan-
tinediensten draaien?
Onno Kuijpers: “Wij doen als 
Sportstichting Wijdewormer 
het beheer van het complex, 
maar de verenigingen blijven 
zelfstandig. Op zaterdag wordt 
er gevoetbald en dan draait 
DZS nu ook kantinediensten. 
Dat blijven ze doen. Korfbal 
is voor het grootste deel op 
zondag, dus dan zal WWSV 
het doen. We hebben een be-
stuurslid dat verantwoordelijk 
is voor de kantinediensten en 
die moet dat dus regelen in 
overleg met de verenigingen. 
De sportstichting streeft naar 
een gezamenlijke inkoop, re-
kening houdend met de wen-
sen van de verenigingen en de 
stichting verdeelt ook de op-
brengsten uit de kantine over 
de verenigingen. Daar maakt 
de sportstichting nog duidelij-
ke afspraken over met de ver-
enigingen.” 

Roy Buijze

Samenstelling 
Sportstichting
Het bestuur van de Sport-
stichting Wijdewormer be-
staat uit de volgende zes 
personen:
Voorzitter: Onno Kuipers
Secretaris: Piet den Hartog
Penningmeester: Ger Boers
Overige bestuursleden: Ro-
nald Levering, Martin Bank 
en Leo Vrouwe
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GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente 

Noorderweg 136  Wijdewormer  0299 - 42 24 80

www.knookagf.nl

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

     

·� CV-installatie en ketelvervanging 
·� Storingen 24/7 
·� Onderhoudsabonnement 

 

   * 06-11 06 53 53 * dennistuininga@gmail.com  
  Pieter Slootenweg 14, 1456 AB  WIJDEWORMER 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

www.veldboereenhoorn.nl 

KOELEMEIJERTUINEN
ONTWERP AANLEG ONDERHOUD

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

KOELEMEIJERTUINEN is onderdeel van Niek Konijn BV.

���������������
��������������������

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

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

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

�������������
�����������

�������������
���������������

������������������
����������������



13

GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente 

Noorderweg 136  Wijdewormer  0299 - 42 24 80

www.knookagf.nl

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

     

·� CV-installatie en ketelvervanging 
·� Storingen 24/7 
·� Onderhoudsabonnement 

 

   * 06-11 06 53 53 * dennistuininga@gmail.com  
  Pieter Slootenweg 14, 1456 AB  WIJDEWORMER 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

www.veldboereenhoorn.nl 

KOELEMEIJERTUINEN
ONTWERP AANLEG ONDERHOUD

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

KOELEMEIJERTUINEN is onderdeel van Niek Konijn BV.

���������������
��������������������

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

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

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

�������������
�����������

�������������
���������������

������������������
����������������

Grote schadeclaim voor stichting Cultuurhistorie Wijdewormer

De Purmerendse fotograaf 
Ferry de Kok daagt de stichting 
Cultuurhistorie  Wijde Wor-
mer voor de rechter. Steen 
des aanstoots is een foto die 
begin 2016 is geplaatst op 
de toen geheel vernieuwde 
website van de stichting. Die 
foto, meent De Kok, heeft hij 
gemaakt en hij heeft de stich-
ting nooit toestemming gege-
ven voor het plaatsen ervan. 
Daarom claimt hij nu alsnog 
betaling.
Aanvankelijk, zo zegt voorzit-
ter Dirk Kwantes van de stich-
ting Cultuurhistorie Wijde-
wormer, is die claim weggew-
oven. ‘’Wij hadden geen flauw 
idee dat wij auteursrecht ver-
schuldigd waren voor een foto 
die de maker van de website 
van internet had geplukt.” Het 

ging om een foto van de be-
graafplaats Neck. De stichting 
zich heeft zich ingespannen 
hiervoor beter onderhoud ge-
realiseerd te krijgen en vraagt 
nog steeds aandacht voor dit 
project.
Ook toen De Kok de advocaat 
mr. Quirijn Meijnen uit Am-
sterdam inschakelde om zijn 
claim kracht bij te zetten rea-
geerde de stichting aanvanke-
lijk afwerend. “We konden de 
foto op internet niet meer te-
rugvinden en vonden daarom 
dat meneer De Kok eerst maar 
moest aantonen dat de foto 
werkelijk van hem was,” zegt 
Dirk Kwantes. “We weten nu, 
dat we beter meteen in ge-
sprek hadden kunnen gaan.”

Knipselkrant
Dat is een vergissing die meer 
mensen maken en die ze duur 
kan komen te staan. Het con-
sumentenprogramma Radar 
besteedde hier maandag 21 
januari aandacht aan. Radar 
liet Nico Herders zien, een ge-
pensioneerde man die uit lief-
hebberij samen met een paar 
vrijwilligers een online knip-
selkrant over Curaçao maakte. 
Voor één van de artikelen had 
hij een foto van politiechef 
Gerard Bouman van internet 
gehaald. Maanden later kreeg 
hij een brief van de maker die 
betaling claimde. Herders wist 
ook niet dat hij betaling ver-
schuldigd was en verwijderde 
de foto onmiddellijk. Maar 
dat was te laat. De foto had 
immers al een tijdje op zijn 

site gestaan. De fotograaf nam 
een advocaat in de arm en er 
volgde een rechtszaak. Die 
verloor Nico Herders. Hij werd 
veroordeeld tot het betalen 
van 450 euro voor de foto en  
hij moest opdraaien voor de 
proceskosten. Een totaalreke-
ning van zo’n 3500 euro.
Wat de stichting Cultuurhisto-
rie Wijdewormer precies bo-
ven het hoofd hangt weet Dirk 
Kwantes nog niet, want hij had 
vlak voor dit journaal naar de 
drukker ging nog geen stukken 
ontvangen van De Koks advo-
caat mr. Quirijn Meijnen en 
ook niet van de rechtbank. Wij 
hebben mr. Meijnen gebeld, 
maar die zei: “Ik ga hier he-
lemaal niets over zeggen. De 
zaak is nu onder de rechter.”

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

Hallerweg 64
1456 AX Wijdewormer
06 129 065 61
www.bella-pelle.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO

Provincie en Glasvezel buitenaf tekenen convenant
Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in het gemeentehuis 
hebben gedeputeerde Jaap 
Bond en Michiel Admiraal, di-
recteur van Glasvezel buiten-
af, op 16 januari een conve-
nant getekend voor de aanleg 
van glasvezel. Hierbij waren 
ook enkele lokale ambassa-
deurs en betrokken medewer-
kers van provincie en Glasve-
zel buitenaf aanwezig. Samen 
hebben we een stuk taart 
genuttigd en het glas geheven 

op een succesvolle aanleg van 
snel internet.
In het convenant zegt de pro-
vincie toe Glasvezel buitenaf 
te ondersteunen bij contacten 
met alle partijen waar ze bij 
de aanleg van glasvezel mee 
te maken krijgt. Glasvezel bui-
tenaf zegt toe in vijf gemeen-
ten in de provincie glasvezel 
aan te leggen. Wormerland is 
er hier een van. 
Op 1 februari sloot de moge-
lijkheid alsnog een abonne-

Michiel Admiraal (links) en Jaap Bond tekenen het convenant

ment te nemen. Dit was ook 
de sluitingsdatum voor een 
aanvullende campagne van 
Glasvezel buitenaf in het oos-
telijk deel van Wormer, dat 
aansluit op Jisp. Op het mo-
ment dat het WWJ naar de 
drukker ging, is nog niet be-
kend of er voldoende deelna-
me in dit deel van Wormer is 
om daar ook glasvezel te kun-
nen aanleggen.
De aannemer start na 1 fe-

bruari met de detailtekenin-
gen en planning. Onderdeel 
daarvan is dat zij de inwoners 
die een abonnement hebben 
genomen, zullen benaderen 
over hoe glasvezel bij hun 
woning of bedrijf aangelegd 
moet worden. Nadere infor-
matie hierover volgt in een 
brief die iedereen hierover zal 
ontvangen. 

Mark van de Weijer
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Kookboek vormde afsluiting van 50 jaar jubileum Restaurant MARIO

Maandag 14 januari vond de 
feestelijke lancering plaats van 
de 3e editie van het kookboek 
dat Restaurant MARIO uitgaf. 
Een bijzondere jubileumversie 
die geheel in het teken staat 
van het feit dat Mario Uva in 
1967 begon met het op kleine 
schaal bereiden en serveren 
van gerechtjes in het voor-
malige café van zijn schoon- 
ouders.
Deze jubileumversie is een 
schitterend boekwerk ge-
wor¬den dat, zoals wij al ver-
meld¬den in het vorige WWJ, 
naast heerlijke gerechten ook 
heel veel historie bevat. Be-
halve de fraaie foto’s bij veel 
gerechten zijn ook veel, uit 
het familiearchief afkomstige, 
foto’s in het boek opgenomen. 
Het formele gedeelte van de 
middag werd ingeleid door 
het welkomstwoord van 
Ales¬sandro Uva. Samen met 
zijn vrouw Esther wenste hij 
iedereen welkom en keek hij 
terug op de geschiedenis van 
het restaurant. Hij beeldde 
zijn ouders uit als jonge pio-
niers die in 1967 hun avontuur 
in Neck begonnen. Vervol-
gens legt hij uit: “Restaurant 
Mario is een stukje Italië in 
de Noord-Hollandse polder 
geworden. Een Italiaanse fa-
milie tussen de Nederlandse 
weilanden. Wat Mario wil zijn, 
is gezelligheid, een kaars, een 
beetje muziek, een plek waar 
je in de watten wordt gelegd 
en waar je bij vertrek zeker 
weet dat je terugkomt”.
Veel waardering had hij voor 
de inbreng van vormgever 
Ronald Timmermans en de 
fotograaf Remco Kraaijeveld. 
“Maar”, voegde hij toe, “zon-
der mijn vrouw Esther zou het 
boek er nooit gekomen zijn. 
Zij is de initiator en de drij-
vende kracht achter dit jubile-
um-kookboek”.
Esther heeft de Modeacade-
mie gedaan en is bevriend 
met Anouk Kramer die een 
pottenbakkersatelier heeft in 

Spijkerboor. Via Anouk kwam 
zij in contact met Ronald Tim-
mermans, de grafisch ontwer-
per, die vaker samenwerkt 
met Remco Kraaijeveld. Rem-
co heeft veel ervaring met 
kookboeken en fotografeert 
onder andere voor ‘De Librije’.
“Er was direct een klik met Ro-
nald en Remco op creatief ge-
bied. Ook Tine heeft ons goed 
geholpen met informatie en 

fotomateriaal uit het familie-
archief. Het was een leuke tijd. 
Het boek maken was een fan-
tastische ervaring”, vertelde 
Esther ons.
De uitreiking van het eerste 
exemplaar van het boek aan 
Tine, de weduwe van Mario, 
werd gedaan door Martin Ši-
mek. Martin was in 2013 de 
laatste die Mario Uva inter-
viewde voor het mooie tijd-

schrift Italië Magazine. Mar-
tin is een veelzijdig mens. In 
1979 ontvluchtte hij tijdens 
de Praagse Lente, als 20-jari-
ge tennisprof, het toenmalige 
Tsjecho-Slowakije. Hij ver-
diende zijn boterham toen 
met tennis, later als coach van 
Michiel Schapers. Maar we 
kennen hem ook als colum-
nist, auteur en van radio- en 
tv-programma’s onder meer 

Alessandro Uva en zijn vrouw Esther. Daarnaast Ronald Timmerman.

Martin Šimek overhandigt het eerste exemplaar aan Martine Uva. Daarnaast Alessandro en Esther Uva.



15

MB Elektro-& BeveiligingsTechniek  
 

     Elektrotechniek 
     Beveiligingstechniek 
     Datanetwerken 
     Intercomsystemen 
 

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

Mail: mark@mb-elektro.nl	  

	  

MB Elektro- & BeveiligingsTechniek

Elektrotechniek
Beveiligingstechniek
Datanetwerken
Intercomsystemen

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

Mail: mark@mb-elektro.nl

Ongeval door sneeuw
Op dinsdag 22 januari kre-
gen we de eerste sneeuw van 
2019. Toch weer een mooi ge-
zicht. We gingen nog op zoek 
naar mooie sneeuwpoppen, 
maar die hebben we niet ge-
zien. Ook op de Ringdijk was 
te weinig sneeuw om ervan af 
te glijden, dus ook daar geen 
sneeuwpret. Maar sneeuw 
heeft ook nadelen. Op de 
doorgaande wegen wordt ge-
strooid. Dat dit het belangrijk-
ste is, dat snappen we. Maar 
op de straten in het dorp werd 
de sneeuw mooi platgereden 
waardoor sommige delen 
veranderden in een ijsbaan. 
Dat hierover fietsen gevaarlijk 
werd, ontdekte op woensdag 
een bewoner die op de Hal-
lerweg onderuitging. Hij werd 
per ambulance afgevoerd. We 
hoorden dat zijn scheenbeen 
op meerdere plaatsen ge-
broken is. Maar vanwege de 

deadline van dit nummer dur-
ven we dit niet te bevestigen. 
We hoorden dat er meerdere 
mensen uitgegleden waren, 
maar die hoefden niet per 
ambulance te worden afge-
voerd. Op de foto zien we het 
wegdek van de Hallerweg. Nu 
wordt er in andere gemeen-
ten ook zelden of nooit in de 
woonwijken gestrooid, maar 
misschien zijn er wel andere 
mogelijkheden om het veiliger 
te maken. Vooral als het over-
dag dooit en ’s avonds weer 
op gaat vriezen is het lopen en 
fietsen op de meeste straten 
in Neck erg gevaarlijk en ook 
met autorijden is het oppas-
sen geblazen. Maar dit is nu 
zo’n onderwerp wat iemand 
bij de contactcommissie in 
kan brengen. De eerste verga-
dering is op 11 februari.

René Provoost

Kookboek vormde afsluiting van 50 jaar jubileum Restaurant MARIO

van ‘De Wereld Draait Door’.
Over zijn vlucht naar het wes-
ten schreef hij een boekje ‘De 
Vuurvliegjes achterna’. Ma-
rio kreeg een exemplaar van 
hem. Een boekje dat Esther 
later met veel plezier en be-
wondering heeft gelezen. Het 
bracht haar nu ook op het 
idee om Martin te vragen het 
eerste jubileum kookboek aan 
Tine te overhandigen.
In zijn toespraak maakte hij 
een aantal vergelijkingen 
tussen zijn jeugd en die van 
Mario. “Als ik weer eens erge 
honger had keek ik naar pla-
tjes van lekker eten. Gek ge-
noeg werd daardoor het hon-
gergevoel minder. Nu moet 
ik oppassen dat ik niet teveel 
eet en daarbij helpen de foto’s 
van al die heerlijke gerechten 
uit het kookboek. Net als vroe-
ger dus, maar nu om niet te 
zwaar te worden.” Een andere 
vergelijking maakte hij over 
de muur. “Wij hadden allebei 
iets met een muur. Ik moest 
die ontvluchten om vrij te zijn, 
maar Mario moest die Hollan-
ders afleren om uit de muur 
te eten. En allebei hebben wij 
ons doel bereikt!”
De laatste spreker was Paul 
Blom, een oude vriend van 
Mario en wijnimporteur. In 
het eerste kookboek schreef 
hij een pagina over Italiaanse 
wijnen.
Daarna was het podium voor 

‘onze trouwe afwasser’ Giam-
piero. Giampiero is, net als 
Mario, afkomstig uit Cala-
brië. Hij zingt graag en doet 
dat niet onverdienstelijk en 
ook altijd tijdens zijn werk in 
de keuken. Hij zong het lieve-
lingslied van Mario: ‘Calabri-
sella mia’, een lied over verla-
ten geboorteland dat je altijd 
in je hart meeneemt. En op 
de manier waarop alleen een 
Italiaan uit Calabrië dat kan, 
uit het hart met veel gevoel. 
De begeleiding op gitaar was 
van Bruno. Hij is er bijna altijd 
om te zorgen voor het onder-
deel ‘een beetje muziek’ zoals 
Ales¬sandro dat in zijn wel-
komstwoord omschreef.
Na dit officiële gedeelte wer-
den de wijnglazen nog eens 
gevuld en werden heerlijke 
hapjes geserveerd. Daaronder 
was ook een bijzonder lekker 
gerechtje met stukjes mals 
vlees in een ragout. Navraag 
bij Esther leerde ons dat het 
hier een gerecht uit het jubile-
um kookboek betrof: Spezzati-
no di manzo. Een prachtig ge-
recht dat, met het kookboek 
ernaast, best te maken lijkt.
Voor Wijdewormernaren is 
het jubileum kookboek ver-
krijgbaar voor de gereduceer-
de prijs van € 29,63. Bestellen 
via kookboek@mariouva.nl 
met vermelding van actieco-
de: WWJ-50-MARIO.

Zanger/afwasser Giampiero met Alessandro en gitarist Bruno
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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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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 
 
 

De afgelopen maand heb ik 
weer een aantal vogels op de 
gevoelige plaat kunnen vast-
leggen.

Wintervogels op de gevoelige plaat
Het is winter en dat merk je 
aan de soorten in onze polder. 
Van de zwarte rotgans en de 
goudplevieren heb ik helaas 
geen mooie foto kunnen ma-
ken. 
Wel van de nu volgende: 

Steeds vaker komt de hegge-
mus in ons voederhuisje wat 
zaadjes eten. Meestal blijft ie 
op de grond en scharrelt die 
daar z’n kostje bij elkaar, maar 
hij heeft nu dit restaurant ont-
dekt.

De mooi getekende eend is 
een smient. Deze overwintert 
in grote getalen in ons land. 
Soms hoor je ze fluiten aan ze 
overvliegen of als ze door het 
weiland heen kuieren.

Dan hebben we nog de gro-
te zilverreiger. Deze sierlijke 
wit gekleurde reiger is tegen-
woordig net zo vaak te zien als 
de wel bekende blauwe, die 
hier Doutzen Kroes probeert 
te imiteren.

Voor de twee wilde eenden 
was het pech hebben. De 
sloot was dicht gevroren dus 
het werd een wandeling in 
plaats van een zwemtocht.

Op weg terug naar huis zag 
ik nog wat leuks in de berm. 
Dat het oranje paddenstoelen 
zijn is duidelijk, maar wat voor 
soort het is, heb ik nog niet 
kunnen ontdekken. Google en 
diverse naslagwerken hebben 
me niet verder kunnen hel-
pen. Wonderlijk dat je dit nog 
tegen komt na een paar nach-
ten met vorst.
Zo zie je maar, de natuur blijft 
je verrassen.

Sjaak Mol

Piet Jonges overleden
Voor velen is Piet Jonges een 
bekende. Maar als je hem niet 
kende, hij was de man, die de 
afgelopen jaren aan het begin 
van de Neckerstraat op zijn 
stoel zat. Op 28 december is 
Piet overleden. Hij werd gebo-

ren op 7 april 1928. Piet laat 
zijn vrouw Tiny, twee kinderen 
met partner en 6 kleinkinde-
ren na. In een volgend num-
mer publiceren we een uitge-
breider in memoriam.

René Provoost
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Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@chww.nl

Tot wapengekletter is het 
nooit gekomen, maar er woed-
de eind negentiende, begin 
vorige eeuw wel degelijk een 
verbeten visserij-oorlogje tus-
sen enerzijds het waterschap 
De Wijdewormer, en ander-
zijds het bestuur van wat toen 
nog de banne (rechtsgebied) 
Purmerland heette.
Inzet van het conflict was de 
zuidelijke ringsloot, de grens 
tussen de Wijdewormer en 
Purmerland. Van wie was die 
ringsloot eigenlijk? En in het 
verlengde daarvan: wie was 
er gerechtigd die ringsloot te 
verpachten als viswater?
De Wijdewormer is er, al sinds 
de drooglegging in 1626, altijd 
voetstoots van uitgegaan dat 
beide ringsloten, de noorde-
lijke en de zuidelijke, integraal 
deel uitmaakten van de inpol-
dering.
Het waterschap heeft de 
ringsloten dan ook altijd in z’n 
geheel verpacht, doorgaans 
aan beroepsvissers. Zo werd 
in mei 1860, blijkt uit het ar-
chief van het waterschap, ‘het 
vischregt in de Ring Sloot der 
Wijden Wormer’ voor ‘vijf 
agtereenvolgende jaren’ (en 
voor 43 gulden per jaar) ver-
pacht aan ‘vischkoper’ Jan 
Dil Dzn. uit Oostzaan (ook 
stomtoevallig: Jan Dil was 
een broer van mijn betover-

grootvader Gerrit Dil. Jan Dil 
bezat toen ook al het exclusie-
ve recht op bevissing van het 
Alkmaardermeer, en mocht 
uit dien hoofde de titel ‘Heer 
van Akersloot’ voeren; dat 
visrecht, inclusief titel, berust 
nog steeds bij de familie Dil).
In maart 1875 pachtte Jan Dil 
de beide ringsloten opnieuw 
voor vijf jaar, inmiddels voor 
zestig gulden per jaar. Later, 
in 1915, werd ‘de Zuider-
ringsloot loopende van de 
brug te Neck tot aan de dam 
bij het Heerenhuis’ verpacht 
aan de familie Vet.
Tussentijds waren er wel al wat 
schermutselingen. Begin 1895 
bijvoorbeeld, puilde het riet 
langs de zuidelijke ringsloot 
aan de kant van Purmerland 
alle kanten uit, zodanig dat 
‘den doorgang van schapen’ in 
het gedrang kwam.

Waterschap De Wijdewor-
mer zette daarop de zeis in 
het riet, tot grote woede van 
Purmerland. ‘Zonder kennis-
geving hebt gij u toegeeigend 
wat aan de Banne behoort,’ 
fulmineerde Purmerland bij 
brief van 11 februari 1895, 
en eiste op hoge toon dat de 
Wijdewormer ‘de rietwallen 
weder op zijne plaats’ bracht 
en ‘schadevergoeding voor 
het weggenomen riet’ zou be-
talen. Anders zag Purmerland 
zich genoodzaakt ‘beslissing 
van de rechtbank te vragen’.
Toegeëigend? Wat aan Pur-
merland behoort? Waren ze 
daar in Purmerland wel hele-
maal lekker? De Wijdewormer 
reageerde koeltjes en liet we-
ten het ‘niet wenschelijk’ te 
achten serieus op dat soort 
brieven in te gaan.
Dat liep allemaal nog met een 

Het visserij-oorlogje (1895-1925) met Purmerland

Het proces-verbaal van veldwachter Vijzelaar

Vroeger 

 
door Bart Middelburg 

 

 
Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief 

 
 
 

Anna’s Huis: Centrum voor Leven met Kanker
In het Centrum voor Leven 
met kanker, worden dagelijks 
activiteiten aangeboden die 
helpen bij verwerking, het te-
rugvinden van de eigen kracht 
en de mogelijkheden die er 
nog zijn. Er worden looptrai-
ningen gehouden, onco fit-

ness, bewegen in warm water, 
er wordt gezongen en er is de 
mogelijkheid om creatief be-
zig te zijn of te schrijven. Alle 
activiteiten vinden plaats on-
der begeleiding van getrainde 
vrijwilligers en professionals. 
Anna’s huis is te vinden aan de 

Zorgboulevard, Koningin Juli-
anaplein 18 Zaandam, (naast 
het Zaans Medisch Centrum). 
Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 
- 17.00 uur. Om voldoende 
plaats en aandacht voor een 
ieder te hebben is vooraf op-

geven gewenst: Dat kan via 
email bij: officemanager@
lmkz.nl. Alle activiteiten staan 
ook op de website, daar kunt 
u zich ook opgeven: www.le-
venmetkankerzaanstreek.nl/
activiteiten/
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Het visserij-oorlogje (1895-1925) met Purmerland
sisser af, maar najaar 1916 
laaide het territoriale oorlog-
je weer op. Op 24 oktober 
1916 verleende Purmerland 
vergunning aan de beroeps-
vissers Bosschieter en Wals 
uit Den Ilp ‘om te visschen 
met geoorloofd vischtuig in de 
ringsloot langs den polderdyk 
voor zoover deze ringsloot 
langs de W.Wormer grenst en 
dit tot de halve breedte dier 
ringsloot, zynde het eigen-
dom der Banne Purmerland’. 
Purmerland claimde dus weer 
voor de helft eigenaar van de 
ringsloot te zijn.
Dit keer ontplofte de Wijde-
wormer: in november 1916 
werd Purmerland bij brief ‘be-
leefd’ verzocht de vergunning 
direct in te trekken ‘en Bos-
schieter te vragen zyn fuiken 
uit het water te willen halen’. 
De Zuiderringsloot, betoog-
de de Wijdewormer, was al 
in z’n geheel aan iemand an-
ders verpacht, ‘hetgeen sinds 
onheuglyke jaren is geschied’. 
De Wijdewormer benadrukte 
vergunningen van Purmerland 
ook niet te erkennen ‘omdat 
de geheele Zuiderringsloot 
hierboven genoemd in eigen-
dom toebehoort aan het Wa-
terschap “de Wyde Wormer” 
en niemand daarom mag 
visschen, fuiken plaatsen of 
eenig ander werk verrichten 

of doen verrichten, zonder 
vergunning van het bestuur’.
Twee weken later kwam het 
antwoord van Purmerland: de 
banne had ‘de eer U mede te 
deelen dat wy de uitgegeven 
vergunning NIET intrekken, 
aangezien de halve breed-
te NIET is eigendom van Uw 
waterschap doch kadastraal 
bekend als eigendom onzer 
banne’.
Het was, waterschapsrechte-
lijk gesproken dan, een regel-
rechte oorlogsverklaring.
Waterschap De Wijdewormer 
verzocht allereerst gemeen-

teveldwachter Piet Vijzelaar 
Purmerland op heterdaad te 
betrappen op deze onrecht-
matigheid, en met succes: op 
4 februari 1917 ‘des nachts 
omstreeks 2 uur’ constateer-
de hij dat er in de zuidelijke 
ringvaart ‘byten waren gehakt 
en baarsnetten waren uitge-
zet’, en dat daarbij gebruik 
werd gemaakt van een ver-
gunning ‘van den vermeen-
den rechthebbende op het 
vischrecht afgegeven door of 
namens het Bestuur van den 
Polder Purmerland’, aldus Vij-
zelaars proces-verbaal.

En dat allemaal terwijl, ver-
volgde Vijzelaar, ‘niet de Pol-
der Purmerland maar het wa-
terschap “de Wyde Wormer” 
van gemeld water eigenaar is’. 
Of het opsporingsapparaat te 
dezer zake helemaal objectief 
was mag worden betwijfeld.
Daarnaast maakte de Wijde-
wormer de kwestie aanhangig 
bij de Vereeniging van Noord-
hollandsche Waterschappen, 
waarbij zelfs de allereerste 
‘officiële teekening van 1627’ 
van de Wijdewormer in de 
strijd werd geworpen.
Dat hielp, uiteindelijk. Begin 
1925 zette die vereniging van 
waterschappen een gezamen-
lijke verklaring van Purmer-
land en de Wijdewormer op 
papier, waarin bij wijze van wa-
penstilstand werd vastgelegd 
‘dat het gedeelte ringsloot van 
de Wijde Wormer, kadastraal 
bekend gemeente Ilpendam 
sectie A nummers 114 en 557, 
in den kadastralen legger ten 
onrechte staat ten name van 
den Polder Purmerland en in-
derdaad in vollen eigendom 
toebehoort aan den Polder de 
Wijde Wormer’.
Beide partijen ondertekenden 
die verklaring, die vervolgens 
officieel werd geregistreerd 
bij het kadaster.

De plaats delict, de zuidelijke ringsloot: links de Wijdewormer, rechts 
Purmerland

In het boek Sneeuwvlokjes 
om te Haken van Caitlin Sainio 
staan wel 40 mooie patronen 
van gehaakte sneeuwvlokjes 
ook worden de basisvaardig-
heden van het haken in het 
algemeen behandeld. 
De sneeuwvlokjes hebben 
een doorsnee van ongeveer 

10 centimeter en kunnen wor-
den toegepast als versiering 
op kleding. Door verschillende 
aan elkaar te bevestigen kun 
je kleedjes of een sjaal maken. 
Het is natuurlijk niet nodig om 
alleen maar witte figuurtjes
te maken, juist het gebruik 
van allerlei kleuren kan een 

leuk resultaat opleveren. 
Caitlin Sainio heeft verschil-
lende boeken op haar naam 
staan, op internet is het al-
lemaal terug te vinden. Een 
voordeel is ook dat het maar 
kleine werkstukjes zijn en dus 
gemakkelijk mee te nemen en 
te maken. Wie eenmaal is be-

gonnen en de smaak te pak-
ken heeft, kan er moeilijk mee 
ophouden. Dat betekent dus 
veel plezier.
Het volgende breicafé is op 20 
februari bij Iemkje Maij, Wild-
schutweg 28.

Anneke den Hollander

Sneeuwvlokjes haken
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Voor een heerlijke 
ontspanningsmassage.
Ook gespecialiseerd in 
babymassage en voetreflex bij 
behandeling van klachten.
Wordt vergoed!!!!

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

Massagepraktijk  AdaCadabra

Ringdijk 24 
1456 AJ Wijdewormer

Ada Hanemaaijer
06 47177587   
www.adacadabra.nl

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

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

zaterdag 9:00 - 12:00

Behandeling op afspraak

Ellen’s knipschuur  Hallerweg 74  1456 AX Neck 0299 470190

SANDERS
GAS SANITAIR
VERWARMING

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

DESKUNDIG ADVIES

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN
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SANITAIR SPECIAALZAAK Speciaalzaak in:

gas, sanitair,

verwarming,

mengkranen,

radiatoren,

keukenkranen,

klemfittingen,

klokthermostaten
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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).

Van Co Konijn kregen we na 
het einde van het seizoen zijn 
gastenboek van het rustpunt 
aan de Zuiderweg mee, om 
even ‘rustig’ door te lezen. 
Dat moet ook wel als de plek 
‘Rust’ heet. We haalden er, zo-
als we eerder hebben gedaan, 
weer wat bijzondere verhalen 
uit. Hiervan gaan we er de ko-
mende maanden nog enkele 
plaatsen. Uit de tekstjes blijkt 
wel dat er een diversiteit aan 
mensen langs komt die ge-
bruik maken van dit rustpunt 
en ook op verschillende tijden. 

Het eerste stukje is bijna een 
gedicht en is in de maand mei 
geschreven:

Wat een prachtige plek
Een rustpunt om te bezinnen
Gedachten te laten komen of 
gaan
Of in je hoofd even niets
Of even opnieuw beginnen.

Dan kwam er een echtpaar 
langs op 24 mei om 23.30 uur.

Onze trouwdag gevierd in 
Zaandijk. Over een half uur is 
hij voorbij.

Maar eind mei kwam er nog 
een echtpaar langs. De vrouw 
schreef de volgende tekst, 
waar veel mannen jaloers op 
zouden zijn:

Alweer een jaar getrouwd met 
de mooiste, de liefste en de 
leukste man van de wereld. En 
de liefste papa…..X

Nu maar hopen dat die man 
ook getrouwd is met de mooi-
ste, liefste en leukste vrouw, 
die dan hopelijk ook de liefste 
moeder is.

René Provoost

Uit het gastenboek van 
Co en Alie Konijn

De Superbloedmaan 
De eerste Volle Maan van 
2019, op 21 januari, was 
meteen een bijzondere. Een 
Supermaan en Bloedmaan 
in één, ook wel een Super-
bloedmaan genoemd. Maar 
we hadden nog een extra, er 
was ook nog een maansver-
duistering. Deze vond plaats 
rond 3.36 uur en bereikte zijn 
hoogtepunt rond 6.13 uur en 
rond 8.50 uur was het weer 
afgelopen. 
Het was mooi helder en ook 
in de Wijdewormer was hij 
goed te zien. Voor wie niet zo 
vroeg wakker was, zochten we 
weer contact met Wilma van 
Zalingen. Daar hadden we in 
het november nummer die 
mooie foto van de fietser op 

de Noorderweg van. En zoals 
we hoopten had Wilma er 
foto’s van gemaakt. Deze zijn 
genomen in Kwadijk, maar zo 
hebben wij hem in de Wijde-
wormer ook gezien. Wilma 

vertelde: “Het viel nog niet 
mee om de juiste instellingen 
te vinden”, maar wij vinden ze 
bloedmooi. 
Voor meer mooie landschaps-
foto’s van Wilma uit onze re-

gio kijk op de website https://
www.instagram.com/wilm-
avz61/

René Provoost
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Met 27 Dames en een heer 
kon de damesklaverjas van 15 
januari van start. Na afloop 
van het kaarten ging Corine 
van Schagen met 2 marsen en 
de marsenprijs naar huis. Elly 
Visser haalde de meeste pun-
ten. De poedel prijs was voor 
Irma van Wanrooy met 3462 
punten.
De volgende kaart avond is 

dinsdag 12 februari om 20.00 
uur in het Dorpshuis.
Uitslagen:
1. Elly Visser 5808
2. Marjan Meester 5407
3. Gerda Laan 5366
4. Corine van Schagen 5121
5. Aaf Maartensz 5072
6. Jannig Konijn 4906
7. Gerard Visser 4807
8. Tonny van der Veen 4787

Marsenprijs voor Corine van Schagen

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

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

Nog twee gezamenlijke lunches dit seizoen in dorpshuis
We hebben nog twee gezellige 
lunches tegoed van het Dien-
stencentrum Wormerland 
(DCW). De eerstkomende is 
op vrijdag 15 februari en dat 
is een typische winterlunch. 
Stampot is dan wat de pot 
schaft en je kunt ervan uitgaan 
dat het dan een reeks verschil-
lende varianten betreft. Lek-
ker spannend dus. 
Inschrijven is noodzakelijk en 
dat kan tot 8 februari in het 
dorpshuis of bij Nicolette van 
Houten: 075-64196668. De 
laatste lunchbijeenkomst is 
op 17 mei en deze zal onge-
twijfeld een meer lenteachtig 
karakter hebben.
Deze lunchbijeenkomsten zijn 
een initiatief van het DCW in 

samenwerking met de Regi-
onale Stichting Wonen Plus 
(RSWP). Het idee erachter is 
om de contacten tussen de 
verschillende inwoners in een 
gemeenschap als de onze (een 
kern in een polder) in stand te 
houden en uit te breiden. Ge-
zien de opkomst bij de vorige 
lunch lijkt dat geen enkel pro-
bleem te zijn, maar wellicht 
zouden er toch wat meer deel-
nemers uit de polder kunnen 
meegenieten.
De aandeel in de kosten is 
voor de deelnemers beperkt 
tot € 5,-. De rest wordt be-
taald door de organiserende 
instantie. De lunch begint om 
12:00 uur en het dorpshuis 
gaat om 11:30 uur open.

Webredacteur gezocht
Het Wijde Wormer Journaal 
gaat binnenkort online met 
een vernieuwde website. 
Hiervoor zoeken wij een we-
bredacteur die de content 
van de nieuwe website gaat 
verzorgen en samen met de 
bestaande redactie van het 
Wijde Wormer Journaal de 
website inhoudelijk vorm wil 
geven. De webredacteur ver-
vult een spilfunctie binnen 
de redactie van het Wijde 

Wormer Journaal tussen de 
print- en de onlineversie van 
het WWJ.
Tevens zoeken wij uitbrei-
ding van onze redactie. Wij 
vragen mensen met een bin-
ding met de Wijde Wormer 
en een kritische en nieuws-
gierige geest. Belangstellen-
den kunnen zich wenden tot 
Roy Buijze, tel 0615525029 
of mail redactie@wijdewor-
merjournaal.nl.
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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

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal

Za 9-2 Besloten feest 15:00 Grote zaal
Zo 10-2 Besloten feest 15:00 Foyer
Zo 10-2 Popkoor Amusement 20:00 Grote zaal
Ma 11-2 Contactcommissie 20:30 Foyer
Vr 15-2 Stampottenlunch 12:00 Foyer
Zo 3-3 Kindercarnaval 13:00 Grote zaal

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

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

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

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

TE HUUR GEVRAAGD 
in 

WIJDEWORMER EN OMGEVING

Beeldend kunstenaar uit Neck zoekt:

 atelier/werkruimte vanaf 50 m2.

Voor meer informatie: www.nicolasdings.nl
U kunt reageren op: 0615325072 
   nicolasdings@gmail.com
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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


