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Personeelswisselingen in feestweek
De 45ste editie van de feest-
week Wijdewormer is een 
enorm succes geworden. 
Misschien wel het succes van 
het tweetal vaste krachten 
die al heel lang het hart van 
de feestweek vormen. Maar 
Guustha Konijn en Jan Kok 

hebben het echt voor het 
laatst gedaan. Twee kersverse 
leden van het Oranje Comité 
nemen hun taken over. Bas 
Doeksen treedt nu aan als eer-
ste speaker en Jessica Schoe-
huijs neemt de coördinerende 
taken van Guustha over.

Het is nog de vraag of een 
derde vaste kracht in de feest-
week, Peter Tange, zijn taak 
als jurylid bij de playbackshow 
kan voortzetten. Persoon-
lijk zou hij dat graag willen, 
maar ja, Tange treedt in maart 
volgend jaar terug als bur-

gemeester van Wormerland 
en de grote vraag is nu of de 
nieuwe burgervader net zo’n 
prominente rol in de feest-
week wil spelen.

Bijna tien jaar geleden ver-
scheen de laatste editie van 
het fotoboek Postcode 1456. 
Tijd voor een nieuwe uitgave 
vond het bestuur van de stich-
ting Wijdewormer Journaal. 
En nu gaat het ervan komen. 
Binnenkort komt een foto-
graaf langs bij ieder huis in 
Wijdewormer om de bewo-
ners voor hun huis op de foto 
te zetten.
Natuurlijk vraagt de fotograaf 
van tevoren toestemming. 
Iedere inwoner van Wijde-

wormer kan binnenkort een 
brief verwachten waarin de 
fotograaf zich voorstelt en 
aankondigt wanneer deze van 
plan is langs te komen. Mocht 
dat moment niet schikken dan 
kan altijd een andere afspraak 
worden gemaakt. In de brief 
vraagt de fotograaf om alvast 
in te vullen wie er op de foto 
gaan. Roepnaam, achternaam 
en geboortejaar.
Maar liefst zeventien fotogra-
fen hebben zich aangemeld 
om de nieuwe uitgave van het 

fotoboek mogelijk te maken 
en twee vrijwilligers voor ad-
ministratieve ondersteuning. 
Helaas moet een tweetal foto-
grafen weer afhaken, daarom 
zijn we nog op zoek naar een 
extra fotograaf om een bete-
re werkverdeling te kunnen 
maken. Het streven is om het 
fotograferen rond 15 oktober 
af te ronden.

Evelien Kikkert, secretaris 
stichting Wijdewormer Jour-
naal

Fotoboek Postcode 1456: de fotografen komen eraan

Een zichtbaar ontroerde Guustha Konijn Jan Kok bekijkt nog eens goed de gouden microfoon die hij kreeg
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 5 oktober
Kopij uiterlijk op:
woensdag 26 september
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 17 september
Plastic: 
dinsdag 3 september
Groen: 
dinsdag 10 en 24 september
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
28 september

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
1 oktober

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

Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen 
van 9:00 tot 17:00 uur
20 september
18 oktober

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

Vergaderingen in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 9 september
maandag 21 oktober

Agenda 9 september 2019
1. Opening
2. Aanvullingen/wijzigingen
3. Voorgaande notulen
4. Ingekomen stukken
5. Dhr. S. Seegers: jachtaktehouder ivm jagen gebied Zuider-

weg
6. Rondvraag
7. Sluiting

De Wijdewormer schaats-
club Eendracht Maakt Macht 
(EMM) gaat ook dit seizoen 
weer schaatslessen verzor-
gen. De trainers Demi van 
Schagen, Dionne Gaffel, 
Anneke Stam en Evy de Wildt 
zullen weer 11 zaterdag-
ochtenden op de ijsbaan De 
Westfries in Hoorn staan.
Voor de lessen kunnen alleen 
kinderen worden ingeschre-
ven in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar. Helaas kunnen 
geen kinderen ouder dan 12 

jaar of ouders meer deelne-
men aan de schaatslessen. 
Die worden vanaf zaterdag 5 
oktober gehouden van 7.50 
tot 8.50 uur. Dat kost 55 euro 
per kind.
Ben je tussen de 8 en 12 jaar 
en wil je (beter) leren schaat-
sen, geef je dan op uiterlijk 
vóór 15 september . Stuur 
een bericht naar demarlar@
ziggo.nl met de naam van het 
kind, het adres en de geboor-
tedatum en telefoonnummer 
en mailadres van de ouder. 

EMM biedt alleen nog schaatsles voor 
kinderen tot 12 jaar

Op 15 september 2019 
wordt de 40e Zeevangsloop 
gehouden. Die dag viert ook 
gymvereniging Hercules het 
100 jarig bestaan. Deze twee 
mijlpalen worden gezamen-
lijk gevierd op 15 september 
vanaf 13.00-17.00 uur bij het 
Wapen van Middelie. Ieder-
een die lid is -of is geweest-, 
trainer is -of is geweest-, en 
vrijwilliger is -of is geweest- 
bij Hercules of de Zeevang-
sloop is zeer hartelijk uitge-
nodigd voor de aangeklede 

borrel. 

Bij uitnodiging of inschrijving 
ontvangt u twee consumptie-
munten, overige consumpties 
zijn op eigen kosten. Inschrij-
ven doet u bij voorkeur van 
tevoren via contact@gvhercu-
les.nl of op de dag zelf. Lopers 
van de Zeevangsloop mogen 
uiteraard mee feesten, dit is 
dan wel op eigen kosten. 

Zeevangsloop 40 en Hercules 100 jaar

Sport
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Nieuw complex levert DZS startproblemen op
Het wordt een prachtig mooi 
complex, maar het levert de 
clubs bij het begin van het sei-
zoen wel flink wat hoofdbre-
kens op. De voetballers van 
DZS bijvoorbeeld konden op 
het eigen terrein niet terecht 
om te trainen. 
‘Onze selectie heeft gelukkig 
kunnen trainen bij Kwadijk en 
onze dames zijn gastvrij ont-
vangen bij Jisp’, zegt voorzitter 
Ron Slond. ‘Op 31 augustus 
hadden we een uitgebreid 
programma van een beker-
wedstrijd en oefenwedstrij-
den dus, maar dat hebben we 
noodgedwongen moeten om-
gooien naar een uitprogram-
ma.  Gelukkig heeft vorige 

week de KNVB het kunstgras 
goedgekeurd en kunnen we 7 
september wel thuis spelen. 
Maar dat betekent wel dat 
we met de jeugd al heel vroeg 
moeten beginnen en dat we 
de laatste wedstrijd pas om 
5 uur ’s middags kunnen star-
ten, omdat we maar één veld 
beschikbaar hebben. Dat blijft 
zo tot we het clubhuis kunnen 
afbreken, want daar moet de 
uitbreiding van het natuur-
gras komen en dan hebben 
we weer twee velden beschik-
baar.’ En in die tussentijd moet 
DZS ook alle diensten voor 
die lange dagen bezet weten 
te krijgen. Geen eenvoudige 
zaak.

Ook bij WWSV moest worden 
uitgeweken. Hier was de nood 
iets minder hoog omdat nog 
wel op eigen terrein kon wor-
den getraind. ‘De oefenwed-
strijden in het laatste week-
end van augustus hebben we 
gelukkig uit kunnen plannen. 
Het kunstgras is keurig op 
tijd gelegd en het weekend 
van 7 en 8 september kunnen 
we thuis op nieuw eigen ter-
rein spelen. Met dank aan de 
weergoden.’

Afwerking
Maar met het leggen van het 
kunstgras is het eind nog niet 
in zicht. Er moet een nieuwe 
kantine worden gebouwd, 

de tribune moet worden ver-
plaatst en van een nieuw jasje 
worden voorzien, een flinke 
berging voor Maar het eind 
is nog niet in zicht. Er moet 
een nieuwe kantine worden 
gebouwd, de tribune moet 
worden verplaatst en van een 
nieuw jasje worden voorzien, 
een flinke berging voor on-
derhoudsmaterialen moet 
worden neergezet, een aparte 
berging voor WWSV en Butje 
13 moet nog verschijnen en er 
komt een volwaardig natuur-
grasveld. Dan zal de afwerking 
plaats vinden en kan het com-
plex halverwege 2020 officieel 
worden geopend.

Roy Buijze

Deze dronefoto is gemaakt direct na de aanleg van het kunstgras van DZS en vlak  voor dat van WWSV

Dorpshuis gaat in gesprek met inwoners
Het bestuur van de Stichting 
Wijdewormer Gemeenschap 
(SGW) gaat in gesprek met een 
aantal inwoners van Wijde-
wormer over het Dorpshuis. 
De uitbaters, Daphne en Ed-
win, zullen ook aan dit ge-
sprek deelnemen om te kijken 
wat er aan de dienstverlening 
kan worden uitgebreid of ver-
beterd.
De SGW vroeg inwoners van 

de Wijdewormer in juni, onder 
meer via het Wijdewormer 
Journaal, om op internet een 
aantal vragen te beantwoor-
den. Aan deze oproep gaven 
48 mensen gehoor. Een kwart 
van hen gaf aan tevreden te 
zijn met de huidige gang van 
zaken, maar het merendeel 
van de respondenten gaf aan 
dat er wel wat verbeterd kan 
worden aan de communicatie 

over wat er in Dorpshuis zo al 
gebeurt. En meer dan de helft 
gaf aan wel ideeën te hebben 
over meer activiteiten. De 
voorstellen zijn enorm divers 
en voor alle leeftijdsgroepen, 
met name voor kinderen. 
Een tiental inwoners heeft 
aangegeven zelf actief te wil-
len zijn bij nieuwe activiteiten. 
Met hen zal het gesprek ook 
worden gevoerd. Maar ook 

anderen die willen meeden-
ken of meewerken zijn wel-
kom op donderdag 19 of 26 
september in het Dorpshuis 
om 20.00 uur. Gaarne op-
geven voor zondagavond 8 
september via  WGbestuur@
gmail.com en vermeldt welke 
van de twee data (of beide) 
het beste past.
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Daar zat Bert Roeleveld op-
eens tussen dertien meiden 
naast zijn schuur. Op 13 au-
gustus hadden twee van hen 
aangebeld bij de familie Roe-
leveld op de Neckerstraat. Ze 
vroegen of ze een nacht met 
een tent op het land moch-
ten kamperen. Dat was goed. 
Maar we zijn met 13 meiden. 
Ook goed. 
Ze streken neer op het gras-
veld naast de schuur en zetten 
daar hun tentjes op. Ze waren 
in de leeftijd van 14 tot 21 jaar 
en waren van een scouting-
club. Ze kwamen uit Stuttgart 
in Duitsland en waren met de 
fiets met tentjes en uitrusting 
met de trein naar Amsterdam 

gegaan. Daar vandaan gingen 
ze 10 dagen op de fiets de re-
gio verkennen. 

De nacht daarvoor waren ze in 
het vliegenbos in Amsterdam 
Noord geweest. Ze waren nu 

op zoek naar een goedkoop 
hostel, camping of wat an-
ders. Het motto was, als het 
maar goedkoop is. In Purme-
rend lukte het niet en ze infor-
meerden of je hier ook bij de 
boer kon kamperen. Na een 
paar keer nee kregen ze nu 
een ja bij de familie Roeleveld. 
Ze hadden eten gekocht in de 
supermarkt en hadden een 
gasbrander waarop het eten 
bereid werd. Van Bert had-
den ze tuinstoelen gekregen 
om te zitten. We mochten er 
een foto van maken en daarbij 
kon de gastheer natuurlijk niet 
ontbreken.

René Provoost

En even was het camping Roeleveld

Fred Dirks drie dagen per week in  de tuin bezig
De passie van Fred Dirks en 
Hennie Hollander valt direct 
op bij het betreden van hun 
erf. Achter de groene afschei-
ding aan de Neckerstraat gaat 
een prachtige tuin schuil. Fred 
en Hennie wonen sinds 1989 
op deze idyllische plek in Wij-
dewormer. Zij hebben toen-
tertijd de stal gekocht en bin-
nen vijf jaar met eigen handen 
omgetoverd tot een prachtig 
woonhuis vol authentieke ele-
menten. 
De indeling van de tuin is 
zoals zij die 30 jaar gele-
den aantroffen. De veertien 
hoogstamfruitbomen staan 
er nog steeds. Om ze in con-
ditie te houden, zijn beiden 
op snoeicursus geweest bij 
de POM, deze organisatie zet 
zich o.a. in voor het behoud 
van hoogstamfruitbomen in 
Noord-Holland. 
Fred is als leek begonnen met 
tuinieren, de geboren Am-
sterdammer kon naar eigen 
zeggen niet eens een paar-
denbloem van een madeliefje 
onderscheiden en nu is hij, 
samen met zijn vrouw, een ge-
passioneerde tuinliefhebber 
die in de zomer minimaal drie 
dagen per week in zijn tuin 
aan het werk is. 

Compote en appeltaart
Hennie zorgt er voor dat de 
appeloogst verwerkt wordt; zij 
maakt ieder jaar appelmoes, 
appelcompote en appeltaart; 
kortom, de oogst gaat bepaald 
niet verloren. Aan het eind 
van de zomer kunnen ook de 
dorpsgenoten van de oogst 
genieten, want dan plaatsen 
ze steevast een mandje ap-
pels aan de weg, zodat iedere 
passant zelf kan proeven hoe 
de oogst van het betreffende 
jaar is geweest. Ander fruit 
belandt in de enorme vriezer 
en de aardappels en uien ver-
dwijnen onder de vloer in de 

kelder.
Naast de fruitbomen is er ook 
een enorme moestuin waar 
een keur aan biologische 
groente wordt geteeld. Maar 
voor Fred blijft tuineren ont-
spanning en geen werk. Hij 
houdt nog voldoende tijd over 
voor zijn andere hobby’s zoals 
lezen en wandelen. Hennie is 
meer creatief bezig naast haar 
werk in de tuin; zij tekent en 
schildert veel.

Bijenkasten
Als je zo in de tuin zit, lijkt het 
wel of je ergens in Drenthe zit; 
de tuin is helemaal omzoomd 

door groen. De vogels laten 
zich horen en er vliegen veel 
vlinders door de bloemrijke 
tuin. Onze dorpsimker Lydia 
Klok heeft deze plek jaren 
geleden al ontdekt; zij mocht 
vier bijenkasten in de tuin 
plaatsen. 
Sinds kort is er onbedoeld een 
mooi doorkijkje ontstaan in 
de bramenheg, zodat ieder-
een die met de fiets op weg 
is naar Purmerend, even een 
korte blik kan werpen op deze 
weelderige tuin die ieder jaar 
weer met veel passie wordt 
bewerkt door Fred en Hennie.

Arthur Keur

Fred  en Hennie bij de trots van dit moment: een grote gele pompoen! 

Bert Roeleveld in zijn tuin met 14 meiden uit Stuttgart

De Passie van:
Fred Dirks
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Feestweek uniek evenement door inbreng inwoners
Het was prachtig weer, er 
waren bij de meeste activi-
teiten meer deelnemers dan 
ooit, de ehbo had nauwelijks 
werk te doen. De coördinato-
ren Guustha Konijn en Jessica 
Schoehuis kunnen meer dan 
tevreden terugkijken op de 
45ste editie van de Wijdewor-
mer feestweek.
Voor Guustha betekent het 
zo’n beetje afscheid nemen 
op het hoogtepunt, want na 
zeventien jaar stopt zij. Ze 
had het vorig jaar septem-
ber al aangekondigd bij de 
evaluatievergadering van het 
Oranje Comité. Ze vond het 
tijd voor een ander, maar die 
moest nog wel gevonden wor-
den. Dat werd uiteindelijk, zeg 
maar op het laatste nippertje, 
Jessica. Afgelopen juni pas 
trad zij toe tot het Oranje Co-
mité. Hoe kijkt zij terug op de 
festiviteiten?
Jessica: ‘Ik sluit een week af 
waarin ik vooral goed heb ge-
keken hoe Guustha het deed, 
waar ik straks vooral op moet 
letten. Het is heel leerzaam 
geweest.’

Meer deelnemers dan ooit.
Guustha: ‘Ja, zeker wat de 
volwassenen betreft. Bij de 
kinderen was het iets minder, 
maar dat is ook logisch als je 
kijkt naar de leeftijd van de 
verschillende buurten. De 
meeste daarvan zijn uit de 
jonge kinderen. Dus hadden 
we wel ineens meer jongeren, 
zoals bij de Playbackshow. En 
bij de 50+ middag hadden we 
er dit jaar geloof ik ruim 120.’

Wanneer is de leeftijdsgrens 
voor de seniorenmiddag ver-
laagd?
Guustha: ‘De seniorenmid-
dag is ooit begonnen met een 
sjoelbak en taart. Toen zijn we 
het 65+ gaan noemen omdat 
senioren zo oud klinkt, daar-
na is de leeftijdsgrens eerst 
verlaagd naar 55+ en vier jaar 
geleden naar 50+. En nu is het 
dus volle bak en niet meer 
met de sjoelbak, maar met 
borrel en dansen.’

Bij het steenwerpen werden 
jullie een beetje overvallen 
door het aantal inschrijvin-
gen?
Guustha: ‘Dat liep waanzinnig, 
De inschrijving werd geopend 
op 1 augustus en 3 augustus 
was het vol.’

En zo kon het gebeuren dat de 

kampioen van vorig jaar, Butje 
13, niet mee kon doen.
Jessica: ‘We zijn wel meteen 
gaan kijken of we volgend jaar 
meer dan zestig teams kunnen 
laten inschrijven. We hebben 
ruimte gevonden bij Nico Poel 
van wie we het parkeerter-
rein voor zijn bedrijf mogen 
gebruiken.  Maar meer teams 
betekent ook dat we meer tijd 
moeten uittrekken voor het 
steenwerpen, dus we hebben 
nog wel een paar knopen door 
te hakken.’

Dit was ook de laatste feest-
week van Jan Kok.
Guustha: ‘Hij is vijf jaar gele-
den al gestopt als lid van het 
OC. Hij had er zoveel voor ge-
daan dat hij toen tot erelid is 
benoemd. Hij wilde nog wel 
even door gaan als speaker, 
maar ook daaraan is nu een 

eind gekomen. Jan heeft het 
dertig jaar gedaan. Fantas-
tisch. Hij kent echt iedereen in 
Wijdewormer. Gelukkig heb-
ben we een goede opvolger 
gevonden in de persoon van 
Bas Doeksen. Hij is deze week 
al actief geweest als speaker 
bij het kienen en klaverjassen, 
bij de waterspelen, het steen-
werpen en bij het bedrijven 
beach volleybal.’

Beide dames zijn het erover 
eens dat de feestweek in de 
Wijdewormer uniek is, om-
dat die helemaal wordt uitge-
voerd door de inwoners zelf, 
die daarbij kunnen steunen 
op een organisatie van lou-
ter vrijwilligers en financieel 
gedragen door sponsoren die 
ook allemaal uit de Wijdewor-
mer komen.

Roy Buijze

De gaande en komende coordinator feestweek Guustha Konijn en Jessica Schoehuijs

De Kalverhoek heeft de traditie 
is om elk jaar, vaak de vrijdag 
voor de feestweek, bij elkaar te 
komen voor een barbecue. Ook 
dit jaar hielden de captains de 
traditie in ere. Zo’n 45 mensen 
waren er voor naar het terrein 
van de familie Bijvoet geko-
men. Dit waren zowel de oude 

bekenden, die al heel lang in 
de buurt wonen, als de nieuwe 
buren die zich dit jaar bij de 
vereniging hebben aangeslo-
ten. Het was gezellig en een 
goede gelegenheid om de nieu-
we buren wat beter te leren 
kennen. Tot in de late uurtjes 
van de avond. 

Buurtbarbecue Kalverhoek proloog van de feestweek
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Terugblik met OC voorzitter Benno Laan
Benno Laan spreekt alle lof uit 
over de vrijwilligers die spon-
taan de handen uit de mou-
wen steken. Hij is ook kritisch 
en met name over de publieke 
belangstelling, dit kan beter, 
misschien ligt hier een taak 
voor de buurtverenigingen.
Dit jaar geen botsauto’s, wat 
betekent dat de kermis kleiner 
is. Laan: ‘Er zijn geen proble-
men geweest, maar het is wel 
nodig dat er op drukke avon-
den bewaking aanwezig is.’ 
Wat de feestdagen betreft 
blijft het kienen een happe-
ning voor veel jongeren met 
ouders en heel veel mooie 
prijzen. De belangstelling voor 
klaverjassen was dit jaar iets 
groter dan in 2018 en bij het 

Kezen was het opvallend dat 
Raymond de Jong voor de 
tweede achteréén volgende 
keer er met de hoofdprijs van-
door ging. 
De kinderspelenmiddag was 
weer goed bezet. Elk deel-
nemend kind kreeg van het 
Oranje Comité een muntje 
voor de kleine of grote zweef-
molen. ‘De viswedstrijd op 
donderdag viel wat het aan-
tal deelnemers betreft tegen. 
Misschien moet er wat anders 
voor in de plaats komen’, zegt 
Laan. Het mat en sprietlopen 
was zoals vanouds weer druk-
bezet net als de playbackshow 
op donderdagavond. De 50+ 
middag op vrijdag was weer 
gezellig druk met goede mu-

ziek en ook de oude kern 
had zich goed vermaakt. Het 

steenwerpen groeit uit zijn 
voegen, dit jaar weer een re-
cord aan inschrijvingen, maar 
er konden maar 60 ploegen 
meedoen. 
De sloot en slob race was 
weer als vanouds, met dank 
aan de fa. Beets voor het ver-
voer. Iets minder inschrijvin-
gen dan vorig jaar, maar met 
603 deelnemers mag je niet 
ontevreden zijn. Zowel het Be-
ach bedrijven Volleybal als de 
Zeskamp viel goed, maar ook 
hier kan de publieke belang-
stelling beter. 
Al met al is Benno Laan zeer 
tevreden over het verloop. 
Wel een punt van aandacht 
vindt hij de verkeersveiligheid. 

Arie Bierhaalder



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

���������������������������

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

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

�����������������������������



9

Nazomerfeesten 2019

Spelletjesmiddag voor de Jeugd zeer geslaagd
Zoals elk jaar op woensdag 
tijdens de feestweek, is ook 
dit jaar weer … de spelletjes 
middag voor de jeugd geor-
ganiseerd. Iedereen tot 14 
jaar mocht meedoen aan drie 
verschillende soorten com-
petities. Eerst wat over de 
spellen zelf. Er waren in totaal 
acht spellen waarmee punten 
verdiend konden worden. De 
kinderen waren opgedeeld in 
drie leeftijdscategorieën om 
het eerlijk te houden. Daar-
naast was er ook de jaarlijkse 
skelter en traptrekker race. Dit 
jaar was er alleen een klein 
probleem met de palletvork 
voorop de skelter. ‘Gelukkig is 
alles te maken met tywraps’, 
aldus een OC lid. En dit bleek 
waar te zijn, want ik had de 
foto’s nog niet genomen of de 
skelter reed alweer. 
De jongere kinderen, die nog 
te klein waren voor de skelter, 
mochten een uitdagend par-
koers afleggen met een trap-
trekker met voorlader. Zeker 
het achteruit steken en omke-
ren was voor een groot deel 
een leuke uitdaging. Als laat-
ste was er nog een competitie 
voor de sterkste jongen en het 
sterkste meisje van de polder. 
Hiervoor moesten de kleine 
Hulkjes verschillende manie-
ren van krachtvertoon laten 
zien. 
Er deden in totaal 90 kinderen 
mee, waarvan er 60 meede-
den aan de skelter en trap-
trekker race. 
Alles bij elkaar was de sfeer 
uitermate gezellig. Er was de 
hele middagzon, maar het 
was niet te warm. Dit werkte 
alleen maar mee in het ple-
zier van de kinderen. Ieder-
een deed even fanatiek mee 
en gaf alles wat hij of zij had. 
Dat alles onder het goedkeu-
rende en toeziend oog van de 
ouders, die in de zon met een 
koud drankje konden bijpra-
ten. Alles wees erop dat dit 
weer een geslaagde middag 
was, en zeker voor herhaling 
vatbaar. 

Lucas van de Weijer
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KEEZEN….. Een typische naam, voor een ty-
pisch spelletje. Waar de naam vandaan komt 
blijft voorlopig een raadsel en wie het bedacht 
heeft???
Er zijn mensen die zeggen dat het in Akersloot 
is ontdekt, maar de West-Friezen denken daar 
anders over. Toch, na onderzoek is gebleken 
dat het spel is afgeleid van het Indiase Pachi-
si. Alleen wordt het gespeeld met kaarten ipv 
dobbelstenen. Wij zien het als een combinatie 
van pesten en mens-erger-je-niet. Overigens 
kom je dit spel ook in Canada, VS, Duitsland 
(Dog) en Engeland (Tock) tegen. Feit is, dat het 
een heel oud spel is, wat een aantal jaren terug 
is herontdekt. 
Het doel van het spel, is hetzelfde als bij mens-
erger-je-niet. Vanuit je starthonk kan je met 
een aas of heer, een pion opzetten. Vervolgens 
probeer je met de andere kaarten je pionnen 
je thuisvak in te krijgen. Vooral met de “bijzon-
dere” kaarten, 4 (verplicht achteruit), 7 (aantal 
mag gesplitst worden over 2 pionnen), boer 
(ruilen met een andere pion die op het bord 
staat), vrouw (12 stappen vooruit) en met de 
aas (1 vooruit) kan je het spel compleet op zijn 
kop zetten.  
Maaaarrrr, dat kan je tegenstander natuurlijk 
ook doen. Dit zorgt voor voldoende hilariteit 
en je kan gelijk je relatie testen als je ega, je 
tegenstander is. In huiselijke kring wordt er ook 
regelmatig “gekeezd” tussen de mannen en de 
vrouwen. Een helm is dan niet verplicht, maar 
wel aan te raden. 
Woensdag 21 augustus was er naast het klaver-
jassen ook weer strijd gaande tussen de Wij-
dewormer Keez-giganten. Zo’n 44 toppers had-
den zich ingeschreven en de strijd brandde los. 
De spelregels werden nog even doorgenomen, 
de kaarten geschud en dan maar hopen op die 
felbegeerde opzetkaart. Wel zo belangrijk, om-
dat je 10 extra punten krijgt, als je als eerste je 
pion in je thuishonk weet te krijgen. 
Daar gaat een mens heel blij van kijken. Voor 
iedere pion die je binnen krijgt krijg je 5 pun-
ten. En als je samen met je maatje allebei de 4 
pionnen binnen hebt, krijg je van iedere pion 
die je tegenstanders niet binnen hebben, nog 
2 bonuspunten. Verontwaardiging alom, toen 
iemand na 10 minuten al om de VAR vroeg. Die 
had het spel niet helemaal begrepen. Alle be-
gin is moeilijk. 
Er werd lekker fanatiek gespeeld, en je blijft 
toch versteld staan (terwijl je zit) hoe snel je 
kansen kunnen keren in een potje. Heb je 2 pi-
onnen vlakbij je einddoel, komen de 2 tegen-
standers even langs, de ene gooit je eraf en die 
ander ruilt je naar de andere kant van het bord. 
Joep-doei en de mazzel. Het geeft je overigens 
een heerlijk gevoel als je dat 5 minuten later, 

Wie vraagt nu VAR aan bij Keezen
bij hun kan doen. Zo kan het 
ene potje 20 minuten duren 
en die erna een uur. Maar ja 
luitjes……………het is en blijft 
een spelletje. En lachen is uit-
eindelijk wel het belangrijkste. 
Je kan uiteindelijk niet met 
44 man op het podium staan. 
(had misschien wel gezellig ge-
weest)
Er werden 5 rondjes gespeeld 
en toen de stofwolken wa-
ren opgetrokken, kon de 
eindstand bekend worden 
gemaakt. Een heerlijk, gezel-
lige avond met een terechte 
winnaar. Die had namelijk ge-
woon de meeste punten.
Dank aan de organisatie, het 
was weer top geregeld!!!

Sjaak Mol

Bij het Keezen waren er 44 
deelnemers in de gymzaal, 
de Dirk Visserzaal was met 88 
klaverjassers aan 22 tafels ook 
gezellig vol.

Keezen
1 Ramon de Jong 149
2 Zoe Hellingman 143
3 Ranghild Hartman 136
4 Meta Douw 132
5 Romy Kok 129
5 Tineke Kramer 129
5 Marleen Soederhuizen 129
8 Anja Vlaar 128
9 Sjaak Mol 126
10 Shady Booms 125
Poedel  Jay Hellingman 72 Kienen

Kinderronde  
1 Anna Stam Escape Room
2 Nikolai de Jong Sumoworstelpak
3 Nikki van der Meer Kleurpakket
  
1e Ronde  
1 Elly Dinkla 8 persoons 90’s feest
2 Dini Willemsen Worst
3 Alyssa Levering 
  
2e Ronde  
1 Anna Blank Test Party
2 Sjaak Mol Worst
3 Erica Vermeulen Waterkoker
  
3e Ronde  
1 Bea Bijvoet TV
2 Ada Smit High tea Theetuin
3 Mirthe Butter Kabouterhuis

Klaverjassen
1 Piet Poel 6342
2 Michel groot 6049
3 Theo van Diepen 5813
4 Ans Segers 5771
5 Jaap Roeleveld 5757
6 Erik van Berge 5662
7 Yvonne Konijn 5526
8 Gerda Laan 5439
9 Tessa Noom 5394
10 Nelly Schaar 5393

Marskoning
Erik van Berge
Co Konijn

Poedelprijs
Piet Oortwijn  3133
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De vis wilde niet echt bijten bij de jeugd
Het was prachtig weer voor de viswedstrijd 
met 22 inschrijvingen. Toen om 14.00 uur het 
startsein werd gegeven kon iedereen de hengel 
uitwerpen. De pappa’s en opa’s hadden het er 
maar druk mee om de jonge vissertjes van aas 
te voorzien. 
Zo enthousiast waren ze dat bij elke beweging 
van de dobber er meteen werd opgehaald, 
maar dat gaf geen resultaat. Het is moeilijk om 
je geduld op te bewaren en als je na 15 minu-
ten nog geen beweging ziet van je dobber dan 
wordt het lastig. De vissen hadden weinig trek, 
sommige kinderen vonden dan ook maar dat 
opa beter moest opletten of vroegen wanneer 
komen die vissen nou!!!

Gelukkig kwam burgemeester Tange een kijkje 
nemen en hij had voor ieder kind wat lekkers 
meegenomen zodat zij toch wat hadden gevan-
gen, al was het dan geen vis. 
Bij enkele kinderen was de lol er al een beetje 
af, geen vis te bekennen, anderen gigen maar 
ee4n sergen anders kijken, zoals Sara Nieuwen-
huis die maar eens op de stek van Lotte Schot 
ging vissen ook al zag Lotte ook geen beweging 

aan haar dobber.  Wat denk je, 
Sara haalde meteen een vis 
naar boven, de familie Schot 
was stomverbaasd. Pappa 
Nieuwenhuis moest nu de vis 
bevrijden van de haak, maar 
als je nog nooit een levende 
vis in handen hebt gehad is 
dat best nog een klus. Geluk-
kig wist de buurjongen Ties 
hoe het moest. 
Om 15.10 uur werd de wed-
strijd afgeblazen en kon het 
rekenwerk beginnen voor de 
uitslag.
Maes Beekman werd eerste 
met een totale lengte van 
100,5 cm., Dani Hijns werd 
tweede met 42 cm. en Olaf 
Gans werd derde met 40,5 cm. 
De grootste vis (18,5 cm) werd 
gevangen door Merel Swart 
en de kleinste door Sara Nieu-
wenhuis.

Aie Bierhaalder

Acrobatische toeren bij sprietlopen
Na de viswedstrijd werd om 15.30 uur het 
startsein gegeven voor het matlopen in de kom 
aan de Ringdijk, in de leeftijdsgroep van 6- 13 
jaar hadden zich 24 jongens aangemeld en 34 
meisjes, bij het sprietlopen waren 23 jongens 
en 24 meisjes en bij de leeftijdsgroep 14 jaar en 
ouder waren 4 aanmeldingen.
Langs de kant veel toeschouwers die de kinde-
ren aanmoedigden, De scheidsrechters waren 
André Meester (matlopen) en Onno Kuipers 
(sprietlopen). Het matlopen verliep voorspoe-
dig hoewel een enkele deelnemer een schoen 
verloor, bij het sprietlopen werden acrobati-
sche toeren uitgehaald om de finish met han-
den en voeten te bereiken.
Bij het matlopen jongens 6-13 jaar werd Tibbe 
van ‘tHek eerste in 4.25 min. Aron Beets werd 
tweede in 4.43 min. en Finn de Jong werd der-
de in 4.62min. Bij de meisjes 6- 13 jaar werd 
Nicole Noom eerste in 4.81 min, Kris van der 
Molen werd tweede in 4.91 min. en Isa Swart 
werd derde in 5.06 min. Bij de volwassenen 
werd Mex van Hoppe eerste in 6.14 min. Jort 
Willig tweede in 6.23 min. en Zoe Hellingman 
derde in 6.32 min.
Bij het sprietlopen jongens 6- 13 jaar werd 
Ryan Hellingman eerste in 7.78 min.  Aron 
Beets werd tweede in 11.03 min. en Maarten 
de Vries derde in 11.53 min. Bij de meisjes 6- 
13 jaar werd Nicole Noom eerste in 7.09 min. 
Lieke Tip werd tweede in 9.10 min. en Sylvana 

Linschoten derde in 11.06 min. Bij de volwas-
senen werd Zoe Hellingman eerste en enige in 
22.65 min.

Arie Bierhaalder



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
ZUID-AMERIKAANS GRILL RESTAURANT

Vlees, vis- en vegetarische gerechten bereid op de HOUTSKOOLGRILL

THE BEST STEAK IN TOWN

keuken geopend vanaf 17.00 uur

dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 0299 - 47 05 72

Weerwal 15, 1441 AL  Purmerend
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De buurtverenigingen hadden 
zich voor de playbackshow 
met overgave op het centra-
le thema gestort: de Duitse 
Schlager. Dat bleek al meteen 
met het eerste optreden voor 
een stampvolle zaal. Noord-
wester begon overdonderend 
met een krattenpolka. ‘Het 
eerste optreden nog maar en 
jullie leggen de lat meteen 
bijzonder hoog’, zei Pieter 
Groen, het vakjury lid uit Spij-
kerboor. 
Hij was zo onder de indruk van 
het inzetten van kratten als 
muziekinstrument dat hij nog 
even een encore vroeg met 
alleen de kratten. Ook zonder 
muziekband klonk het goed. 
Ook de andere twee jury spra-
ken lovende woorden.
En zo ging het eigenlijk de hele 
avond. Na elk optreden was 
de verbazing te horen in de 
stem van de spreekstalmees-
ter van dienst, good old Jan 
Kok. ‘En jury wat vindt u hierrr 
weer van? Zègt u het maar.’ 
Want het ene optreden was 
nog beter of zeker zo goed als 
het andere.
De jury ging het moeilijk krij-
gen vanavond, zoveel was al 
snel duidelijk. Want bij ieder 
optreden spatte het enthou-
siasme eraf en was duidelijk 
dat veel aandacht was ge-
schonken aan aankleding en 
uitvoering. Hoe moeilijk werd 
nog eens onderstreept door 
dat jurylid uit Spijkerboor als 
hij met kennelijke opluchting 
tegen een team kon zeggen: 
‘Ik wens jullie veel succes met 
de Zeskamp.’ Of zich de rol 
van criticaster van buiten liet 
aanleunen met een commen-

taar als: ‘Mooi optreden hoor, 
heel creatief ook, maar het is 
geen schlager.’ Pff, weer één 

die we konden afstrepen voor 
de hoofdprijs.
En lastig was het voor de jury, 

want ondanks het centrale 
thema was het appels en pe-
ren vergelijken. Waar De Pijp 
koos voor een heel eenvoudig 
maar zeer stijlvol optreden 
van Marianne Rosenberg met 
haar hit Ich bin wie du, pakte 
Molenbuurt uit met een pot-
pourri aan liedjes gesitueerd 
in Schlagerei Seilemacher en 
hadden de Dwarsleggers Gute 
Morgen Sonnenschein van 
Nana Mouskouri met band 
gemixt met een rondtoerend 
mannentrio met de Neder-
landse versie. Over de uitein-
delijke winnaar was iedereen 
het eens. Vakjury en publieks-
jury (vertegenwoordigers van 
de deelnemende buurtvereni-
gingen) waren het eens. On-
der Hoogspanning, in dit geval 
Unter Hochspannung, hadden 
Mercelino Wunderlich het 
podium opgestuurd, eerst in 
een benauwde studio en later 
temidden van de complete 
buurtvereniging zo ongeveer 
in een après ski setting met 
het nummer Verdammt ich 
bin verliebt in mich. 

Roy Buijze

Uitslag
1 O. Hoogspanning
2 Dwarsleggers
2 Noordwester (A)
4 Windhoek
5 Klaverblad
6 Pijp
7 Molenbuurt
8 Oud Neck
9 Natneckers
10 Kalverhoek
11 Kuil
12 Tuinkolken

Playback Schlagerfestival war Wunderlich



14

Nazomerfeesten 2019
Succes 50+ middag groeit
Op vrijdagmiddag was weer 
de 50+ middag, die sinds de 
leeftijd verlaagd is een steeds 
groter succes is geworden. 
Voor velen was het even wen-
nen om tot de “ouderen” te 
behoren, maar de enthousias-
te verhalen van de bezoekers 
hebben het aantal de laat-
ste jaren flink doen groeien. 
Waren er vorig jaar nog 80 
deelnemers, dit jaar werd de 
middag door 120 mensen be-
zocht. 
Het weer was natuurlijk gun-
stig, waardoor een groot ge-
deelte buiten zat en stond. 
Binnen speelde de band “The 
high gaine valven band” die 
bij de bezoekers van muziek 
op de middenweg al wel be-
kend was. De band bestaat 
naast 3 gitaristen, een toetse-
nist en een drummer uit een 
zanger en zangeres waarvan 
het enthousiasme afspatte. 
Ze speelden voornamelijk mu-
ziek uit de jaren 60 en 70 en 

ook buiten kon je de muziek 
goed horen. 
Maar om het goed te zien en 
een dansje te doen moest 
je toch echt naar binnen. De 
bezoekers werden bij binnen-
komst getrakteerd op een 
glaasje prosecco of een al-
coholvrij drankje en er werd 
door een aantal vrijwilligers 
ook een aantal lekkere hapjes 
geserveerd. 
Verder is deze middag naast 

het luisteren naar de muziek 
bedoeld om lekker te chillen. 
Een woord dat de meeste 
deelnemers niet kennen uit 
hun jeugd, maar wat ze wel 
heel goed bleken te kunnen. 
Het einde was officieel om 
17.00 uur, maar daarna na-
men de meesten toch nog 
een drankje. Het oranje comi-
té kan er weer een succes bij 
schrijven.

René Provoost

Puzzelen om banen bij steenwerpen
Voor deze steenwerpavond 
waren meer aanmeldingen 
dan banen aanwezig, zo kon 
het zijn dat Butje 13 deze keer 
zijn titel niet kon verdedigen 
omdat het te laat was met in-
schrijven, foutje en bedankt, 
desondanks waren er toch 
maar weer 60 ploegen die gin-
gen strijden voor de prijzen. 
De banen waren uitgezet op 
de Noorderweg en Raadhuis-
straat, maar vlak voor de start 
kwam men erachter dat er 
geen baan 3 aanwezig was. Na 
enig puzzelwerk werd baan 3 
op de hoek Noorderweg en 
Pieter Slootenweg geplaatst. 
Het nadeel van de Raadhuis-
straat was dat je moest gooien 
tegen de zon in, maar Vincent 
Poel had daar een oplossing 
voor. Hij stelde namens Regio 
Bank zonnebrillen beschik-
baar. 
Het was gezellig druk rond-
om het Dorpshuis. Er werden 
2 rondes gegooid. Het OC 
had aan de zuidkant van de 

Noorderweg een zeil gespan-
nen voor het opvangen van 
de stenen. De teams werden 
luid aangemoedigd door het 
talrijke publiek, opvallend 
was dat er één team was dat 
moeite had het tempo te vol-
gen en moeilijk op de been 
kon blijven staan met gevolg 
dat één deelnemer in de strui-
ken belandde. Team 60+ had 
het idee geopperd om een 
glas bier op de dobbelsteen te 
plaatsen en dat dan de score 

verdrievoudigd zou worden, 
maar helaas.
Uitslag:
1- Throwing Stones van Ron 
Gans met 349 pnt.
2- Wij eindigen boven Ron 
Gans van Marco Gans met 
344 pnt
3- De Rollebollekes Mac Rolf 
van Wanrooij met 342 pnt

Poedelprijs was voor Noë Mac 
Loes Noë met 166 pnt.

Arie Bierhaalder

Rond 600 deelnemers hadden 
zich gemeld voor de 45ste edi-
tie van de sloot en slob race. 
Dus was het een drukte van 
belang voor het Dorpshuis 
waar acht trailer van trans-
portbedrijf Beets opgesteld 
stonden om de deelnemers 
om 10.30 uur naar de start 
te vervoeren. Het weer was 
prachtig en ook de Amerikaan-
se brandweerauto uit Jisp was 
weer aanwezig en die is een 
attractie op zich.
In het Dorpshuis was het een 
komen en gaan van deelne-
mers die zich lieten inschrij-
ven. Zij kregen allemaal als 
herinnering een badcap en 
een medaille. Onder muziek 
van het blaasorkest De Bol-
knoten werden zij naar het 
vertrek begeleid. Om 11.40 
uur vertrok het gezelschap 
naar de Oosterdwarsweg voor 
de start. Enkele deelnemers 
hadden de pech dat zij door 
werkzaamheden rondom Am-
sterdam en een ongeval bij 
Westzaan te laat aankwamen. 
Zij konden bij firma Beets als-
nog inchecken voor de start. 

Op het dorp Neck waren vele 
toeschouwers samen geko-
men om de lopers uit het 
veld te zien finishen. Het was 
Mike de Dood die als eerste 
het water uitkwam en al luid 
juichend de finish passeerde, 
gevolgd op korte afstand door 
Paul Stuyt die tweede werd en 
als derde eindigde oud win-
naar Tom Roeleveld. Mike de 
Dood is zeer actief als hardlo-
per op de weg en baan maar 
sloot en slob is toch een ander 
gevoel het was een wens van 
Mike om deze race een keer te 
winnen. De onttroonde win-
naar van vorig jaar, Tom Roe-
leveld, had het vooral in het 
begin van de race heel zwaar. 
Later kwam hij wel op stoom 
maar te laat voor meer dan 
een derde plaats.

Arie Bierhaalder

Grote drukte bij 45ste Sloot en Slob race

De fanfare Bloknoten bracht na het steenwerpen nog een serenade aan 
de bewoners van de Noorderweg
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Grote drukte bij 45ste Sloot en Slob race
Uitslagen:

Dames veteranen:
1- Tessa Noom
2- Janet Mac der Molen
3- Marieke Konijn

Heren veteranen:
1- Michael Gans
2- Erik Smit
3- Michel Mac Diepen

Heren:
1- Mike de Dood
2- Paul Stuyt
3- Tom Roeleveld

Dames:
1- Krista Konijn
2- Ella Teunisse
3- Anouk Mac der Meulen

Titelverdediger Bedrijfs Beachvolleybal onttroond
Dertig teams hadden zich 
aangemeld voor het Bedrij-
ven Beach Volleybal op het 
veld van Dirk Kwantes aan de 
Noorderweg. Omroeper Bas 
Doekse adviseerde spelers en 
publiek om voldoende water 
te drinken, want het was za-
terdagmiddag warm en het 
zou nog warmer worden. Op 
het terrein waren acht velden 
uitgezet en om 14.30 uur kon 
hoofdscheidsrechter Marco 
Konijn het startsein geven en 
daarmee waren de voorron-
des gestart.
Tijdens de voorrondes ging 
het er bij sommige wedstrij-
den al meteen fel aan toe. De 
coaches deden hun uiterste 
best om de ploegen de afge-
sproken tactiek te laten uit-
voeren maar in het heetst van 
de strijd was dat voor de spe-
lers al verleden tijd. Dat ging 
zelfs zo ver dat er een coach 

tegen zijn team zei dat er bij 
winst een auto beschikbaar 
was, waarop de coach van de 
tegenpartij zijn spelers een 
paard cadeau zou doen. Waar 
gaat dit naar toe???? Wat mij 
opviel tijdens de wedstrijden 
is dat als de teams van kant 
wisselen, de coaches blijven 
staan. Waarschijnlijk om de 
tegenstander uit het spel te 

halen. (Vorm van tactiek?)
Het in groten getale aanwe-
zige publiek ging tijdens de 
wedstrijden verkoeling zoe-
ken onder de partytenten, 
want niet alleen de spanning 
nam toe maar ook de tempe-
ratuur. Na de voorrondes wer-
den de kwartfinales gespeeld 
en uiteindelijk gingen er vier 
ploegen naar de halve finale. 

Hierin werden Tessel trans-
portbedrijf tegen Knook AGF 
ingedeeld en de Heer elektro 
tegen Paul Stuyt veebedrijf.
Tessel wist met minimaal ver-
schil van Knook te winnen 17-
16 en Stuyt wist gemakkelijk 
afstand te nemen van de Heer. 
Met als scheidsrechter Jan 
Kok bond Knook AGF de strijd 
om de derde plaats aan met 
de Heer elektro. Het was uit-
eindelijk de Heer elektro die 
de winst naar zich toetrok met 
14-20. De finale ging tussen 
titelverdediger Stuyt veebe-
drijf en Tessel transportbedrijf 
met als scheidsrechter Onno 
Kuipers. Na een spannende en 
lang gelijk opgaande wedstrijd 
was het uiteindelijk Tessel 
transportbedrijf die de wed-
strijd naar zich toe trok met 
17-20 en zich hiermee verze-
kerde van de eerste plaats.

Arie Bierhaalde

Het team Tessel transportbedrijf met de beker
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Dwarsleggers winnen zeskamp met ruime voorsprong
Het was weer een gezellige bij-
eenkomst op het land van Arie 
vanTwisk aan de Zwarteweg, 
het weer was fantastisch en 
het terrein zag er gekleurd uit 
met al die partytenten. Ook 
deze keer had het OC weer 6 
leuke spellen uitgezet met als 
altijd weer die Rode draad.
Het eerste spel was “Met glans 
in balans” uitgevoerd door 6 
personen op een balk als wip. 
De deelnemers moesten een 
lekkende emmer overbrengen 
zonder dat de balk de grond 
raakt (straf seconde).
Het tweede spel was de ob-
stakelrace. Hierbij viel op dat 
de zeephelling niet voldoende 
glad was, waarschijnlijk was er 
geen zeep in de aanbieding. 
Op een enkele uitzondering 
na liep iedereen probleem-
loos naar boven. 
Het derde spel was de Rode 
draad, waarbij zes personen 
een kring vormen met een 
ieder 2 blokjes in de hand en 
een tussenblok. Valt het tus-
senblok op de grond dan krijg 
je 10 straf secondes. De kring 
moet intact blijven terwijl het 
team via een platte pyramide 
en over strobalen de finish 
moet zien te bereiken. 
De estafette met kruiwagen 
vormde het vierde spel. Eén 
deelnemer, gezeten in de krui-
wagen,  houdt een dienblad 
in de hand met daarop glazen 

vol water. De kruiwagen wordt 
door een andere deelnemer 
via hobbels en een obstakel 
naar het bassin gereden en 
afgezet op een vlot. Het vlot 
wordt naar de overkant ge-
trokken en dan begint de lol. 
Want terwijl de deelnemer op 
het vlot probeert de glazen op 
het dienblad gevuld te hou-
den, mogen tegenstanders 
proberen dat te verhinderen 
door met natte sponzen gla-
zen van het blad te kogelen. 
Tot grote hilariteit lukte dat 
een enkele keer. 
Het vijfde spel was Keep on 
Roling. Hierbij moet een team 
een bal een afstand laten 
afleggen tot een pijp. Ieder 
teamlid heeft een rek waarop 
een bal kan rollen. Opzet is 
dat de teamleden de bal naar 
elkaar laten rollen over zo’n 
rekje zonder dat de bal op 

de grond komt. Zodra je rek 
leeg is moet je hard omlopen 
om weer aan te sluiten bij het 
laatste rek om zo de bal naar 
de pijp en van de pijp naar de 
finishbak te brengen. 
De zeskamp werd afgesloten 
met de zeepkistrace. In het 
begin leek het erop dat het 
een saaie vertoning zou wor-

Einduitslag:
  zeskamp playback totaal
1 Dwarsleggers 69 10.5 79.5
2 Oud Neck 63 5 68
3 Tuinkolken 63 1 64
4 Natneckers 57 4 61
5 Kuil 56 2 58
6 O. Hoogspanning 45 12 57
7 Windhoek 40 9 49
8 Noordwester (A) 36 10.5 46.5
9 Klaverblad 38 7.5 45.5
10 Kalverhoek 42 3 45
11 Pijp 28 7.5 35.5
12 Molenbuurt 23 6 29

den, er gebeurde niet zo veel. 
maar nee hoor, de Noord Wes-
ter begon goed met een zeer 
snelle eerste ronde, maar de 
tweede manche werd hen 
fataal, de aangever aan de 
band ( Siem Schagen) vergat 
de band aan zijn zoon voor 
te houden en dat niet 1 maar 
2 keer, meteen een familie 
drama, en een forse tijdstraf 
en weg goede uitgangsposi-
tie. Hoe anders was dat toen 
Miranda van Twisk voor Oud 
Neck moest racen. Bij de play-
back show was ze geblesseerd 
geraakt, maar met een ingeta-
pete enkel ging ze toch de ring 
in en won haar race met over-
macht.
De aanmoedigingsprijs ging 
naar de Noord Wester.

Arie Bierhaalder
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Sanja en Lesley klaar voor nieuwe levensfase
Een smal bruggetje voert over 
de sloot die huis en voortuin 
scheidt van de Purmerender-
weg in Zuidoost Beemster. 
Hier wonen Sanja Leene en 
Lesley van der Velden met 
hun zoontje Lenn van ander-
half jaar. De langste tijd in de 
ZOB hebben ze gehad, want 
eind volgend jaar hopen ze te 
verhuizen naar Neck Zuid. 
Waarom zou je? Vraagt de ar-
geloze bezoeker zich af. Woon 
je in een alleraardigst huisje 
in een prachtige polder, we-
relderfgoed nog wel, waarom 
zou je willen verhuizen? Sanja 
woont hier al haar hele leven. 
Zeven maanden oud was ze, 
toen haar ouders vanuit Pur-
merend naar de Zuidoost ver-
huisden en sinds de dood van 
haar ouders is het huis haar 
eigendom. 
Sanja: ‘Lesley en ik kennen el-
kaar nu ruim dertien jaar en 
hij is bij mij ingetrokken. Dit 
is een heerlijk huis en voor 
ons tweeën groot genoeg. 
We hebben hier beneden 
flink verbouwd naar onze ei-
gen smaak, maar boven is het 
krap. We zijn pas over een an-
der huis gaan nadenken na de 
geboorte van Len.’

Kindercrèche
Nou wordt er in de Beemster 
ook gebouwd. Dus daar had-
den Sanja en Lesley ingeschre-
ven op een koopwoning en 
toevallig zagen ze in Neck het 
bord voor plan Neck Zuid. Nou 
ja, wat is toevallig. Ze hebben 
Lenn in Neck op de crèche 
gedaan omdat daar de da-
gen beter uitkwamen dan in 
de Beemster. Dus hadden ze 
ook maar voor Neck-Zuid in-
geschreven. Het was immers 
op beide projecten dezelfde 
projectontwikkelaar, dezelfde 
aannemer en dezelfde make-
laar.
Lesley: ‘We waren op de win-
tersport toen we twee appjes 
kregen. De ene met de mede-
deling dat we in de Beemster 
waren uitgeloot en de ander 
dat we in Neck wel waren in-
geloot en nog wel op onze 

eerste keuze. Dat is een half 
vrijstaand huis en daar zijn er 
maar drie van.’ Feest dus.
Sanja: ‘Nou, ik vond het in het 
begin wel jammer dat we niet 
hier aan de overkant waren 
ingeloot. We hadden onze 
zinnen echt op de Beemster 
gezet. Maar nu hadden we 
dit huis in Neck ineens en nu 
moesten we daar wel serieus 
over na gaan denken.’

Bouwnummer 36
Lesley: ‘Bouwnummer 36. 
Nee straatnamen zijn er nog 
niet, hoewel, we kregen wel 
een uitnodiging van een te-
gelboer en die meldde daarin 
dat het Leeghwaterstraat zou 
gaan heten.’ Sanja denkt dat 
dit een foutje is. Leeghwater 
associeert zij meer met de 
Beemster.
Lesley werkt in Amster-
dam voor Funda en Sanja 
in Haarlem bij de provincie 

Noord-Holland, dus allebei 
nemen ze ’s ochtends de A7. 
Dan is een huis in Neck-Zuid 
wel zo handig en nog dichter 
bij de crèche.  
Sanja; ‘We zijn er al een paar 
langs geweest om te kijken en 
te luisteren. Wat opviel is dat 
het in Neck stiller is dan hier. 
De Purmerenderweg geeft al-
tijd veel geluid en de A7 kun 
je hier ook horen. Wij horen 
het allang niet meer. Ja, als je 
erop gaat letten, maar we zijn 
er gewoon aan gewend. Je kan 
het ook zien aan geluidsme-
tingen op internet. Het is hier 
erger dan in Neck.’
En nu, een paar maanden ver-
der. Hoe lijkt een verhuizing 
naar Neck nu?
Sanja: ‘Ik ben nu heel enthou-
siast hoor. We zijn al een paar 
keer gaan kijken en we heb-
ben onze keuzes gemaakt voor 
de keuken en de badkamer en 
ieder stopcontact is al gete-

kend. Er ligt alleen nog maar 
een berg zand, maar goed, we 
zijn er wel mee bezig.’ En Les-
ley: ‘Het is ook wel lekker dat 
we in Neck een garage bij het 
huis krijgen. Daar kunnen we 
een hoop spullen kwijt.’ 

Op mezelf wonen
Sanja: ‘En ik heb het gevoel 
dat ik voor het eerst een beet-
je op mezelf ga wonen.’
Gaat Lesley niet mee?
Lesley; ‘Jawel hoor, ik mag ge-
woon mee.’ Sanja: ‘Ik bedoel, 
dit is het huis dat we samen 
kopen, ik heb natuurlijk altijd 
in mijn ouderlijk huis geze-
ten.’ Lesley: ‘Het voelt voor 
mij heel natuurlijk, deze stap. 
Ik heb dit een fijne plek ge-
zonden waar ik me goed thuis 
heb gevoeld, maar we komen 
nu in een andere levensfase. 
En dat voelt goed.’ 

Roy Buijze

Sanja, Lesley en Lenn nu nog in de Zuid-Oost Beemster
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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
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Bella pelle
huidstudio
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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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Lucas van de Weijer schrijft zich in op overheidsreis naar Zuid-Afrika

Het was het gevolg van een 
brutale brief dat Lucas van de 
Weijer zich ineens in Kaapstad 
in het huis van de Nederland-
se landbouwattaché omringd 
zag door allemaal hotshots uit 
de Zuid-Afrikaanse agrarische 
sector. Er waren wijnboeren 
en fruittelers, zakenlui uit de 
verpakkingsindustrie en de lo-
gistiekbranche, eigenaren van 
supermarkten en lui uit het 
agrarisch onderwijs. ‘En daar 
sta je dan als 18-jarige eer-
stejaarsstudent agrotechniek 
tussen en die mensen komen 
naar jou toe om te vragen hoe 
je het bij hen vindt. Ja, dat was 
supergaaf.’
Het begon allemaal met een 
mailtje van het hoofd van 
zijn opleiding. Lucas studeert 
agrotechniek en management 
aan de Aeres hogeschool in 
Dronten. In dat mailtje werd 
gemeld dat de overheid twee 
studenten zocht om het groe-
ne onderwijs in Nederland te 
vertegenwoordigen tijdens 
een reis naar Zuid-Afrika. Der-
de- en vierdejaarsstudenten 
werden uitgenodigd om een 
brief te schrijven als ze mee 
wilden.
Lucas: ‘Ik dacht, wat zou het 
fantastisch zijn als ik mee kon 
en waarom eigenlijk alleen 
derde- en vierdejaars? Als er 
geselecteerd wordt op basis 
van motivatie, maak ik mis-
schien ook wel kans. Uiteinde-
lijk heb ik mijn brief vlak voor 
sluitingstijd gemaild en twee 
weken later bleek dat ik een 
van de twee gelukkigen was. 
Ik geloofde het eerst, maar in-
derdaad brutalen hebben de 
halve wereld. De andere stu-
dent was Karlijn. Zij is tweede-
jaars aan de Has in Den Bosch.’

Vijf dagen mist
Daags voor vertrek krijgen 
Lucas en Karlijn de laatste 
instructies en het volledig 
programma van wat ze gaan 
doen. Zaterdag is het twaalf 
uur vliegen naar Kaapstad. 
Snel naar het hotel, nog even 
een drankje en naar bed. ‘Zon-

dag hadden we vrij te beste-
den en toen zijn we de stad 
in gegaan, rondgekeken, ja, 
beetje de toerist uitgehangen. 
De Tafelberg hebben we niet 
beklommen, ook niet gezien 
eigenlijk, want het mistte vijf 
van de zes dagen. We hebben 
mekaar toen een beetje leren, 
de docent Margit die mee was 
en Karlijn en ik.’
Maandag begint het echte 
werk. Bezoek aan de agra-
rische school in Elsenburg. 
Dat ligt vlak bij Stellenbosch 
waar ze die dag ook een paar 
wijngaarden bezoeken. Op 
de agrarische school maken 
ze een paar lessen mee. Op-
merkelijk feit: Zuid-Afrika kent 
maar liefst elf nationale talen. 
Lucas: ‘De regel op Elsenburg 
was dat als niet iedereen Afri-
kaans spreekt de lessen in 
het Engels worden gegeven. 
Dus alle lessen waar wij bij 
waren, gingen in het Engels. 
Powerpoints en ander les-
materiaal waren in Engels en 
Afrikaans. Maar als een vraag 
in het Afrikaans werd gesteld, 
werd die ook in het Afrikaans 
beantwoord. Het was leuk om 
te zien hoe ze daarmee om-
gingen.’

Growing Talent
Een tweedaagse beurs, ge-
combineerd met congres van 
de PMA, Produce en Marke-
ting Association, vormde het 

hart van het bezoek. Lucas: 
‘Maandagavond hadden we 
ter voorbereiding daarop een 
bijeenkomst met Zuid-Afri-
kaanse jonge ondernemers en 
derde- en vierdejaarsstuden-
ten die erheen zouden gaan 
om de markt te leren kennen. 
Center for Growing Talent 
noemen ze zichzelf.’
De PMA is een internationaal 
opererende organisatie in de 
handel in groente, fruit, bloe-
men. In Amerika, Brazilië en 
Zuid-Afrika organiseren ze dit 
soort PMA-events, maar ze 
zitten ook in Europa. Lucas: 
‘Dit is dus een ontmoetings-
plek voor ondernemers, stu-
denten en hotemetoten om 
elkaar te leren kennen en te 
kijken waar kansen liggen. Er 
waren ook een paar heel in-
teressante lezingen. Het cen-
trale thema was dit keer tuin-
bouw. Tuinbouw is heel groot 

in Zuid-Afrika. Er waren niet 
alleen telers, maar ook super-
marktketens, ondernemers 
uit de logistiek en verpak-
kingsmensen. De hele keten 
was wel zo’n beetje aanwezig. 
En die ontmoetten we dus ’s 
avonds bij de landbouwat-
taché thuis.’

Slim boeren
Donderdag had de Nederland-
se ambassade een seminar 
smart farming (slim boeren) 
georganiseerd met een aan-
tal Nederlandse en Zuid-Afri-
kaanse sprekers. Lucas: ‘Zo’n 
60 man aanwezig. Dat was 
voor mij wel heel interessant 
om bij te zijn. Dit lag direct in 
lijn met mijn studie.’
Vrijdag weer terug naar El-
senburg. Lucas: ‘We gingen 
mee met een adviseur die de 
Zuid-Afrikaanse overheid be-
schikbaar stelt om boeren te 
helpen. Hij ging nu naar een 
student van Elsenburg die van 
een normale school een agra-
rische school wil maken voor 
kinderen van 6 tot 18 jaar. Wat 
je in Nederland leeftijd basis-
school en middelbare school 
zou noemen. Die middag had-
den we nog demo van een 
website die gps-data combi-
neert om je te laten zien hoe 
je je opbrengst kunt optima-
liseren. Dat is smart farming. 
Ook heel interessant. En toen 
zat het erop. Terug naar het 
hotel en volgende dag naar 
huis.’

Roy Buijze

Een brutaaltje heeft de halve wereld

De studenten Lucas en Karlijn op PMA-congres

Verpakking van de in Nederland veel gegeten appel Pink Lady
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Schilderes Frederiek Nelissen vestigde zich twee jaar geleden in de Wijdewormer

Ze had lang haar atelier in 
Amsterdam, woonde daar 
ook tot de gelegenheid zich 
voordeed om te verhuizen 
naar p een woonark aan de 
Ringdijk. Deze was nog van 
haar moeder geweest. Vrese-
lijk verwaarloosd, nadat haar 
moeder zes jaar geleden was 
overleden, maar inmiddels 
keurig opgeknapt. Sinds twee 
jaar woont en werkt Frederiek 
Nelissen hier met veel plezier, 
samen met haar partner Paul 
van Panhuys.
Ze was bang dat ze Amster-
dam zou missen, omdat ze 
zich vooral een stadsmens had 
gevoeld. Dat had ze mis. Ze 
geniet van het uitzicht over de 
polder, van het mooie noor-
derlicht in het atelier naast 
haar ark. De rust lijkt juist haar 
creativiteit te openen en haar 
schilderkunst ten goede te ko-
men.
Ze begon op haar achttiende 
op de kunstacademie. ‘Dat 
vond ik geen leuke tijd’, zegt 
ze nu. ‘We werden afgekraakt 
met weinig positieve kritiek. 
Ik heb meer geleerd van ont-
moetingen met schilders. 
Daar bloeide ik van op. Dit had 
zowel te maken met inhoud 
als met de techniek. Zij open-
den deurtjes in mij.’

Zoals?
Van deze ontmoetingen heb ik 
geleerd in de dingen te krui-
pen zoals Klee het zo mooi 
verwoord: “Kunst is geen her-
haling van het waarneemba-
re, maar kunst maakt het on-
waarneembare zichtbaar” Dat 
vind ik een mooie uitspraak en 
is voor mij herkenbaar.

Hoe zou je zelf je ontwikkeling 
omschrijven?
‘Ik ben begonnen met nogal 
gebeeldhouwde schilderijen. 
Kleur was nog niet zo belang-
rijk voor me. Dat heb ik mis-
schien meegekregen van mijn 
moeder. Zij was beeldhouw-
ster. Later ben ik veel meer 

vanuit de kleur gaan werken. 
Kleur is zoveel meer dan al-
leen wat pigment op vlakken, 
elke kleur is een wereld op 
zich. Kleuren leren kennen 
met al hun eigen specifieke 
kwaliteiten, heeft mijn werk 
een nieuwe impuls gegeven.’)

Kun je iets preciezer zijn?
‘Je kiest een thema en bij een 
thema beleef ik een kleur-
stemming. Thema’s laat ik op 
me inwerken, ik laat ze als 
het ware rijpen en dan merk 
ik dat mijn handen als vanzelf 
aan het werk gaan. Dat noem 
ik vanuit kleur iets laten ont-
staan. Dan helpt techniek en 
daarin kan ik heel bewegelijk 
werken. Het geeft mij de mo-
gelijkheid om de kleur heel 
gelaagd te schilderen, belang-
rijk omdat mijn thema’s ook 

heel gelaagd zijn.’
Werken vanuit zo’n thema cul-
mineerde onlangs in de publi-
catie van het boek Faust, een 
project dat meer dan vijf jaar 
in beslag nam en waarvoor 85 
schilderijen van Frederiek de 
basis vormden. Ze maakte het 
boek samen met haar partner 
Paul die de bij de schilderij-
en passende citaten koos uit 
Goethes meesterwerk, en met 
Wil Uitgeest. Deze ‘Dritte im 
Bunde’ verzorgde interviews 
met mensen over de vraag of 
ze deze Faust thema’s in hun 
eigen leven herkennen. Deze 
zomer presenteerden ze het 
boek in verschillende boek-
winkels, waaronder Het Lees-
teken in Purmerend. 
Daar noemde Frederiek Faust 
een modern verhaal. Goethe 
schreef het weliswaar ruim 

tweehonderd jaar geleden, 
maar de thematiek is nog al-
tijd actueel. Een mens die 
streeft naar de perfectie, naar 
wat uitsteekt boven het alle-
daagse en daarbij zijn scha-
duwkanten tegenkomt in de 
persoon van Mefisto. ‘Ik wil-
de geen klassieke illustraties 
maken. Ik heb kleur als uit-
gangspunt genomen voor de 
verschillende scènes en elke 
scène geschilderd vanuit die 
kleurstemming een eigen dy-
namiek en vormgegeven.’ 
Het is een prachtig boek ge-
worden dat gedragen wordt 
door Frederieks schilderijen. 
Die vormen zoals ze heeft ge-
wild geen illustraties bij het 
verhaal van Faust. Elk beeld 
wordt versterkt door een 
tekstfragment uit de originele 
tekst van Faust. De interviews 
van Wil Uitgeest illustreren 
de actualiteit van de thema-
tiek die Goethe in Faust heeft 
vormgegeven. 
Intussen is Frederiek alweer 
een jaar bezig met Wil Uit-
geest, met wie zij vaker sa-
menwerkt, aan een nieuw 
project, voorlopig onder de ti-
tel ‘Reizen zonder voetspoor’.
Naast haar eigen schilder-
werk, werkt Frederiek ook 
met mensen met afasie en 
cliënten met niet aangebo-
ren hersenletsel. Mensen die 
lijden aan afasie kunnen niet 
de goede woorden vinden om 
zich uit te drukken. Dan kan 
schilderen een manier zijn om 
je gevoelens uit te drukken. 
Ze geeft dit atelier in Mid-
denbeemster bij de woonge-
meenschap Breidablick.
‘En ik wil hier in mijn atelier 
ook beginnen met schilderles-
sen voor iedereen die daar-
voor belangstelling heeft’, 
zegt Frederiek. ‘Het lijkt me 
leuk om op die manier men-
sen in de Wijdewormer te le-
ren kennen.’

Roy Buijze

‘Ik schilder het liefst vanuit de kleur’

Frederiek Nelissen voor twee van haar werken
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Bryson Sutton (7) eregast in Rijksmuseum
Omdat het 350 jaar geleden is 
dat Nederlands beroemdste 
schilder overleed, besloot het 
Rijksmuseum tot een bijzon-
der eerbetoon aan Rembrandt 
van Rijn en schreef een soort 
competitie uit waarin kunste-
naars werden uitgenodigd uit-
drukking te geven aan de in-
spiratie die zij aan Rembrandt 
konden ontlenen. Het werd 
een onverwacht succes met in 
totaal 8390 inzendingen uit 95 
landen van Antarctica tot Fin-
land, van Chili tot Japan. Daar-
van konden slechts 575 wer-
ken worden tentoongesteld 
in het Rijks en daarvan was de 
7-jarige Bryson Sutton van de 
Noorderweg in Neck er een.
Als we de jonge kunstenaar 
bezoeken heeft hij aanvanke-
lijk meer belangstelling voor 
het jonge katje, een Maine 
Coone, dat net twee dagen in 
huis is, dan voor een gesprek-
je over zijn kunstwerk. Daar-
om vertelt moeder Mara Lin-
nekamp hoe fantastisch ze als 
eregasten werden ontvangen 
door het Rijksmuseum bij de 
opening van de tentoonstel-
ling ‘Lang leve Rembrandt’.  
Ze zegt: ‘Het was zo mooi ge-
organiseerd. Je kwam aan bij 
de tuin en daar hadden ze 
rond de grindpaden zo’n 1200 
stoeltjes gezet. Ja, 575 kunste-
naars, allemaal met een intro-
ducé, dat tikt snel aan. Er was 
een strijkje dat speelde, later 
zong Bennie Jolink nog een 

lied over Rembrandt en toen 
kwam er een ober langs met 
taart, het was enig.’
En toen gingen ze naar bin-
nen en kregen ze die enorme 
variëteit te zien aan kunstwer-
ken, onderverdeeld in acht 
categorieën en gekozen onder 
eindverantwoordelijkheid van 
juryvoorzitter Pieter Roelofs. 
Die zei daarover: ‘De aanste-
kelijke creativiteit van de kun-
stenaars en de diversiteit aan 

inzendingen maakt van het 
samenstellen van de tentoon-
stelling een feest. In Lang leve 
Rembrandt zien de meester 
door de ogen van de makers. 
De tentoonstelling gaat niet 
alleen over Rembrandt, maar 
ook over onszelf.’
Tijd om Bryson bij het gesprek 
te betrekken. Was het zijn ei-
gen idee geweest om mee te 
doen?
‘Ja, ik moest meedoen aan de 

wedstrijd en koos toen voor 
een zelfportret. Papa had me 
plaatjes van schilderijen van 
Rembrandt laten zien. Dat wa-
ren portretten. In veel daar-
van had hij een zwarte hoed 
op. Daarom heb ik het portret 
gemaakt met een hoed van 
mama. Die is ook zwart.’
En is het een zelfportret?
‘Ja, ik heb het voor een spiegel 
gemaakt.’
Moeder Mara komt later nog 
even terug op dat moeten 
meedoen aan de wedstrijd. 
‘We hadden hem daarover 
verteld. Hij tekent graag en 
we hadden gezegd dat dit een 
unieke kans was om in een 
groot museum te hangen en 
toen gevraagd of ie het leuk 
zou vinden om mee te doen. 
En dat wilde hij.’
De rest is geschiedenis. Op de 
tentoonstelling is Brysons zelf-
portret nummertje 288. De 
overige nummers zijn het aan-
zien ook zeker waard. Het is 
fantastisch om te zien hoeveel 
variaties er zijn gemaakt op de 
Nachtwacht, hoe inventief er 
is omgegaan met portretten 
van Rembrandt, of juist van de 
inzendende kunstenaar zelf, 
maar dan naar Rembrandt. 
Lang leve Rembrandt is een 
echte aanrader. De tentoon-
stelling is nog te zien tot en 
met 15 september.

Roy Buijze

Bevlieging van een vogelaar
Arjan Dwarshuis is de houder 
van het wereldrecord vogels 
kijken. In 2016 reisde hij door 
veertig landen waar hij in to-
taal 6852 soorten spotte. Hij 
schreef er een boek over. Over 
wat het deed met zijn gezond-
heid, met zijn relatie, met het 
record. Waarom had hij über-
haupt de behoefte dit record 
te vestigen? In ‘Een bevlogen 
jaar’ doet hij hier op meesle-
pende manier verslag van en 
lezen we hoe hij dag in dag 
uit naar vogels zocht, van de 

apenarend op de Filipijnen tot 
de hoorngoean in de nevel-
wouden van Guatemala. Maar 
ook waarschuwt hij voor de 
teloorgang van de natuur. Een 
uiterst boeiend, avontuurlijk 
en ook belangrijk boek. Arjan 
Dwarshuis komt erover vertel-
len en neemt veel beeldmate-
riaal mee!
Woensdag 25 september, om 
20.00 uur bij Het Leesteken. 
Entree € 7,50, graag aanmel-
den via info@leesteken.nl of 
via 0299 771834. Apenarend

Bryson Sutton voor zijn portret met mama’s hoed in het Rijksmuseum
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Over de vraag hoe oud het Heerenhuis precies 
is, lopen de meningen uiteen. Volgens tal van 
bronnen, ook historische, dateert het uit 1652 
dan wel 1655. Het Heerenhuis zelf (eigenaar 
Pieter Duijn, wiens grootvader Jaap de Goede 
het in 1942 kocht) houdt het op 1628.
Er zijn over de eerste jaren van het Heeren-
huis in de archieven van de Wijdewormer tal 
van vermeldingen te vinden, allemaal in zeven-
tiende-eeuws spijkerschrift, en die laten geen 
ruimte voor twijfel: het stamt, ook als horeca-
gelegenheid, uit 1629.
De Heeren ¬– dat waren destijds de hoofdin-
gelanden (de grondeigenaren/bestuurders), 
de dijkgraaf en de heemraden van de Wijde-
wormer. Officieel vergaderd hebben zij nooit 
in het Heerenhuis; dat deden zij altijd op het 
‘Stadthuijs’ van hoofdingeland ‘Purmereijnde’, 
de belangrijkste initiator van de drooglegging 
in 1626. De Heeren hebben de bouw van het 
allereerste Heerenhuis wel gefinancierd, en ge-
bruikten het voor minder formele bijeenkom-
sten.

Grote Braeck
De locatie van het Heerenhuis, aan het einde 
van de Zuiderweg bij het Kalf, werd in de zeven-
tiende eeuw omschreven als ‘nevens de Groote 
Braeck’. Die ‘Groote Braeck’ was een oeroude 
dijkdoorbraak waardoor een open verbinding 
was ontstaan tussen de Zaan en het Wormer-
meer. Van die doorbraak resteert op het Kalf 
alleen nog de Braaksloot, schuin tegenover het 
Heerenhuis.
Al in mei 1627 liet het polderbestuur op die 
locatie een ‘binnen barmte [berm] ende gloij-
enge’ aanbrengen. Vermoedelijk was er toen 
alleen nog maar een timmerwerkplaats geves-
tigd. Al snel ontstond, ook bij de Heeren, ech-
ter de behoefte aan zoiets als een uitspanning 
in die uithoek van de polder, waar de paarden 
konden worden verzorgd, en de inwendige 
mens kon worden versterkt.

Bequam huijs
Op 16 juni 1629 werd in de vergadering van de 
Heeren derhalve het onderwerp ‘s’Heerenhuijs 
bij de Braeck’ ter tafel gebracht. Besloten werd 
dat er ‘van weege de Wormer bij de Braeck 
een bequam huijs sal werden gemaeckt, ende 
een goedt man daer in gestelt, soo tot gerijff 
[gerief] vande passante omme aldaer te con-
nen logeeren’, staat in het oudste ‘Resolvty 
Boeck’, het besluitenboek van hoofdingelan-
den, dijkgraaf en heemraden. Als ‘goedt man’ 
(beheerder) werd ‘Willem Hol geprefereert’, 
die tevens het ‘veertge aldaer over ende weer 
de Ringsloot’ moest bedienen.
De bouw van het Heerenhuis werd aanbesteed 
aan Willem Arisz., ‘baes’ in Zaandam, blijkt 

uit de ‘Reeckeninge’ van het polderbestuur, 
het kasboek. Op 23 augustus 1629 keerde de 
Wormer-penningmeester 520 gulden uit aan 
Willem Arisz., de eerste en tweede termijn van 
de bouwkosten. Op 12 april 1630 was het Hee-
renhuis klaar en betaalde de penningmeester 
de ‘leste paeije’, 249 gulden. In totaal kostte de 
bouw dus 769 gulden. Willem Hol werd aange-
steld als beheerder/kastelein/bewoner, en hij 
bouwde bij het Heerenhuis zelf ook nog een 
hooiberg ten behoeve van de paarden.

Verkoop
Begin 1636 besloten de Heeren het Heerenhuis 
alweer te verkopen: ze hadden geld nodig voor 
een ander project. Op 2 mei 1636 werd door 
de hoofdingelanden ‘geresolueert’ dat het 
Heerenhuis ‘ten meeste prijse sal worden ver-
coft’, en dat de opbrengst daarvan zou worden 
‘geemploijeert [aangewend] tot het maecken 
van een ander huijs bij Neck ter bequamster 
plaetse voor den mr. timmerman van Wormer’. 
Op Neck was die timmerman veel beter ‘bijde-
hant’ (bereikbaar) bij ‘alle oocatien’ (eventua-
liteiten). Voor de verkoop van het Heerenhuis 
moesten dijkgraaf en heemraden van de hoof-
dingelanden wel ‘goede conditien’ maken, om 
te voorkomen dat er een ‘quade eijgenaer’ in 
kwam.
Die ‘conditien’, voor een openbare verkoping 
bij opbod, logen er dan ook niet om. Het  ‘Hee-
ren huijs mette hoijberch’, te aanvaarden per 
‘Alderheijligen’ 1636 (Allerheiligen, 1 novem-
ber), werd verkocht zonder enig ‘Regt off pre-
tentie’ op de grond. De koper diende de koop-
prijs in drie termijnen te betalen ‘in handen 
vanden penningmeester van Wormer’, en wel 
‘1/3 contant, het tweede derde part meij anno 
1637, en de reste een jaer daer nae in volle be-
talinge’.
Daarbij moest de koper ‘twee bekende souf-
fisante [degelijke] Borgen’ stellen. Mocht de 
koper desondanks financieel ‘in gebreecke’ 
blijven, dan stond het de Wormer vrij het Hee-
renhuis ‘wederom te doen opveijlen ende ver-
coopen’, met dien verstande dat ‘indien daer 
meerder voor uijtgelooft wert, dat hij daer van 
geen proffijt sal mogen genieten, ende ingeval-
le minder, dat men ‘tcort aen hem sal mogen 
verhalen’.

De oudste vermelding van het Heerenhuis, op 16 juni 
1629: ‘s’Heerenhuijs bij de Braeck’.

Het Heerenhuis, ‘tot gerijff vande passante’ en de Heeren
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Het Heerenhuis, ‘tot gerijff vande passante’ en de Heeren

Concurrentiebeding
Het Heerenhuis moest voorts 
worden ‘bewoont tot conten-
tement vande Heeren’, anders 
werd het teruggevorderd ‘ten 
behoeve van gemeene Wor-
mer ten prijse en taxatie van 
Gerechte van Wormer’.

Om het Heerenhuis aantrek-
kelijker te maken voor kopers 
werd tevens bepaald dat er 
geen andere ‘tappers neringe 
aen den Ringdijck’ mochten 
komen ‘binnen 400 Roeden 
daerontrent’, een kleine an-
derhalve kilometer; last van 

concurrentie zou de koper dus 
niet krijgen.
En dan was er nog Willem Hol, 
al zes jaar tapper/beheerder/
bewoner. Het werd de koper 
verboden Hol ‘tegen den win-
ter op de dijck te setten’, mits 
Hol tenminste gewoon huur 

bleef betalen, ’60 gulden int 
Jaer’; koper moest ‘gedogen 
dat de selve tot meij daer in 
blijve’. Hol werd op zijn beurt 
verplicht, als de koper althans 
een ‘brouwer off biersteecker’ 
zou zijn, voortaan van hem te 
‘bieren, sonder ijets van een 
ander te mogen halen’. En 
mocht Hol uiteindelijk komen 
te ‘vertrecken’, dan moest 
koper het ‘Riet, latten, roop 
[rietdekkersband], en spijkers 
aen den hoijberch’ die Hol had 
‘becosticht’, vergoeden.
Op 9 september 1636 werd 
het Heerenhuis ‘opgeveijlt’, in 
het Heerenhuis zelf. Hoogste 
bieder, met 795 gulden, was 
Outger Luijts, burgemees-
ter ‘van Oossane’ en steen-
rijk scheepsbevrachter. Voor 
Luijts was het Heerenhuis 
slechts een belegging; hij ging 
er in elk geval niet zelf wonen 
of bier tappen. Dikke kans dus, 
dat Willem Hol gewoon mocht 
blijven.

Onvoltooide waterverftekening van het Heerenhuis na de overstroming van de Wijdewormer op 6 februari 
1825, gemaakt door Jacob C. Honig; hij overleed later dat jaar.

De kleindochter van Piet 
Jonges was speciaal voor de 
gelegenheid uit de Verenig-
de Staten overgekomen. De 
onthulling van het bankje dat 
de plek markeert waar hij ja-
renlang over de Neckerstraat 
uitkeek. Burgemeester Peter 
Tange verrichte 24 augustus 
de officiële handeling onder 
ruime belangstelling.
Iedereen die de afgelopen ja-
ren met enige regelmaat over 
de Neckerstraat fietste, liep 
grote kans om Piet Jonges te 
treffen. Piet zat bijna dage-
lijks op zijn geliefde stoel, de 
armen op zijn stok, en genoot 
daar zichtbaar van alles wat 
voorbijtrok. De laatste jaren 
liep de gezondheid van Piet 
terug; de korte wandeling 
naar “zijn” stoel werd steeds 
langer. Begin 2018 werd Piet 
opgenomen, en aan het einde 

Burgemeester Tange onthult Piet Jonges Bankje

van dat jaar overleed hij, en de stoel bleef leeg. 
Markante mensen kunnen soms onbedoeld op 
welke manier dan ook een stukje houvast ge-
ven. Het voelde dan ook vertrouwd als Piet op 
zijn plek zat. Na zijn overlijden voelden de om-
wonenden een gemis; de stoel bleef leeg. Om 
de warme herinnering levend te houden, werd 
de gemeente gevraagd om het stukje waar Piet 
altijd zat een eigen straatnaambordje te geven. 
De gemeente stond welwillend tegen een ma-
nier om te herinneren, maar een straatnaam-
bord is het niet geworden. 

Deze zomer is er een bankje geplaatst ter na-
gedachtenis aan Piet Jonges en dat kwam 
burgemeester Tange 24 augustus onthullen, 
bijgestaan door initiatiefnemer René Provoost. 
Niet alleen familie, vrienden, kennissen en vele 
buurtbewoners waren aanwezig. Ook de bu-
ren Rob en Diny Molenaar waren aanwezig. Zij 
zorgden er samen met de buren voor dat de 
stoel van Piet schoon was, en niet wegwaaide. 
Bij noordenwind plaatsten de buurtbewoners 
een stoel tegen de schutting van de arken aan, 
zodat Piet niet op de volle wind zat. Burge-
meester Tange lichtte nog toe waarom het een 
bankje werd, en niet een straatnaambordje. 
“Een bord loop je voorbij, en op een bankje ga 
je zitten en neem je de tijd.”  Dat kan niemand 
ontkennen. 
Na de onthulling werden alle aanwezigen uit-
genodigd in de tuin van de familie, om daar te 
proosten en na te praten. Diezelfde middag za-
ten er al bezoekers op het bankje. Laten we ho-
pen dat het Piet Jonges bankje nog jaren doet 
denken aan een markante man, en een bijzon-
der plekje in de buurt.  

Gert Oskam
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Wen de Jong, zijn allergrootste hobby was werken
Wen de Jong was nog maar 
vijf jaar oud toen zijn ouder-
lijk gezin verhuisde van Ou-
derkerk aan de Amstel naar 
de Noorderweg in de Wijde-
wormer naar een vrij oude 
en kleine boerderij. Het gezin 
bestond uit 8 kinderen. Zijn 
vader had een paar koetjes 
om te melken en hij had een 
oud trekkertje. Wen was toen 
al gek op trekkers en vond het 
leuk om zijn vader te helpen. 
Wen volgde de landbouw-
school. Hij wilde van zijn hob-
by, zijn werk maken en ging 
werken bij loonbedrijf gebroe-
ders de Jong dat toen op de 
Neckerstraat was gevestigd. 
Het was leuk, maar hij kwam 
er al gauw achter dat hij meer 
geschikt was om eigen baas 
te zijn. In 1974 begon hij voor 
zichzelf met het trekkertje 
van zijn vader en een trekker 
kraantje dat hij samen met 
zijn vader had gekocht. 

Eymardhoeve
Hij was 23 toen hij Roos ont-
moette. Roos kwam uit de Rijp 
en werkte in een café op de 
Koemarkt. Ze trouwden toen 
hij 25 jaar was en ze bouw-
den een bungalow naast de 
boerderij. Samen kregen zij 
vier kinderen: Louise, Wennie, 
Sandra en Louis. Naast het 
loonbedrijf had hij ook samen 
met zijn  vader een veehou-
derij. Hij had 25 melkkoeien, 
maar later ook vleeskoeien, 
stieren, schapen en paarden. 
Het loonbedrijf groeide gelei-
delijk en er kwam meer perso-
neel bij. Hij werkte niet alleen 
in de landbouw, maar ook in 
de bouw en voor gemeentes 

en waterschappen. Wat in zijn 
hoofd zat dat moest ook ge-
beuren en het liefst gisteren. 
In 2009 bouwden ze de huidi-
ge stolp ‘De Eymardhoeve’. 
Hij laat een bedrijf na met 
naast Roos en de kinderen met 
13 man personeel in dienst. Er 
waren ook wat dieptepunten 
in zijn leven. Toen hij 25 was 
overleed zijn lievelingszus van 
18 jaar na een auto ongeluk. 
In 1975 werd hij getroffen 
door een hersenvliesontste-
king en lag enige tijd in coma. 
Toen hij weer bij kwam, kon 
hij niet meer praten en moest 
hij weer leren lopen. Hij lag 6 
weken in het ziekenhuis, maar 
hij is er uiteindelijk weer hele-
maal bovenop gekomen. 

Mensenmens
Wen was een man met onge-
looflijk veel energie. Zijn aller-
grootste hobby was werken. 
Daarnaast had hij ook nog 
wat andere liefhebberijen. Hij 
was dol op motorrijden. Maar 
hij kon ook tot rust komen in 
de sauna. En hij was gek met 
zijn kleinkinderen en honden. 
Wen was een mensenmens. 
Als hij in het dorpshuis was 
dan was hij ook duidelijk aan-
wezig. Hij is een aantal jaren 
lid geweest van de toneelver-
eniging Wijdewormer en we 
hebben hem jaren gezien met 
de zeskamp en playbackshow 
tijdens de feestweek. 
Tijdens een vakantie op Gran 
Canaria kreeg Wen in okto-
ber 2017 een herseninfarct. 
Na 2 1/2 week werd hij met 
een ambulance vliegtuigje 
naar Nederland vervoerd. Na 
een week quarantaine in het 

Waterland ziekenhuis ging hij 
naar Novawhere en later naar 
Heliomare in Wijk aan Zee. 
Met zijn enorme strijdlust kon 
hij uiteindelijk weer lopen, 
maar hij vond het vreselijk 
frustrerend dat hij niet kon 
praten. Ruim een jaar is hij 
nog thuis geweest met twee-
maal per week dagbehande-
ling. Maar zijn conditie ging 
zo achteruit dat hij op 17 mei 
naar de zorgboerderij in Ben-
ningbroek ging. 

Hartstilstand
Op 10 juni was er een neef van 
hem op bezoek. Die middag 
kreeg Wen een hartstilstand 
waarna hij overleed. Maar 
liefst 1200 mensen zijn wezen 
condoleren. Op 15 juni ging 

de kist met Wen na een ron-
de over het bedrijf en door de 
koeienstal in de bus met Roos, 
de kinderen en kleinkinderen 
op weg naar de Maria Magda-
lena kerk op het Kalf. Voor de 
bus reed het rode trekkertje 
waar Wen mee was begonnen 
en achter de bus een shovel 
en vijf trekkers bestuurd door 
personeelsleden. Na de dienst 
werd Wen naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. Toen de 
kist was gezakt, werden de 
trekkers die achter het kerk-
hof stonden opgesteld ge-
start. Er werd een aantal keer 
gas gegeven als laatste eerbe-
toon voor Wen de Jong. 

René Provoost

Voor de mensen die te maken 
hebben met de zorg voor een 
naaste met Dementie komt 
er op maandag 23 september 
van 10.00 – 11.30 uur de gast-
spreker Luuk van der Meulen, 
casemanager van Zorgcirkel 

uitleg geven over het ziekte-
beeld Dementie. Hier komen 
diverse vormen van dementie 
ter sprake, herkenningspun-
ten, hoe om te gaan met 
dementie. Tevens zal direc-
teur Van Amstel van Stichting 

Warm Thuis uitleg geven over 
dagbesteding en logeermoge-
lijkheden. Er is maar beperkt 
plaats dus graag aanmelden 
voor 19 september.
Dit kan van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9.30 

– 12.00 uur op telefoonnum-
mer 075- 6419668. Deze 
bijeenkomst vindt plaats in 
het Zorgcentrum Torenerf in 
Wormer. 

Informatie over dementie op maandag 23 september
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Het Dorpshuis bruisend middelpunt van Wijdewormer
Daphne en Edwin Kroezen 
runnen al weer 12 jaar ons 
Dorpshuis. Zij hebben het 
stokje overgenomen van Nico 
en Wolk. Zij zochten toenter-
tijd pachters en Edwin leek 
een logische keus; hij stond 
namelijk al achter de bar. Ed-
win overlegde het thuis en in 
2007 begonnen zij hun avon-
tuur. Daphne is degene die 
het vaakst te vinden is in het 
Dorpshuis. Zij heeft er een 
fulltime baan aan en dat ter-
wijl ze bij de start geen enkele 
ervaring had in de horeca. Ze 
heeft alle aspecten van het 
werk al doende geleerd. In 
2007 was er sprake van dat 
het nieuwe dorpshuis al in 
2009 geopend zou worden, 
maar zoals we weten heeft de 
opening nog tot 2013 op zich 
laten wachten. De overstap 
van het oude naar het nieuwe 
dorpshuis was niet heel groot 
voor Daphne. Er zijn natuurlijk 
wel wat dingen veranderd. De 
keuken is bijvoorbeeld een 

stuk professioneler en groter 
geworden en er is natuurlijk 
veel meer ruimte gekomen 
voor de diverse activiteiten.
In het Dorpshuis zijn ongeveer 
twintig verenigingen actief;  er 
wordt gebiljart, gekaart, ge-
zongen en gesport. Kortom, 
best een actief verenigingsle-
ven voor zo’n klein dorp. De 
meeste leden van deze ver-
enigingen komen uit Wijde-
wormer, aangevuld met leden 
uit onder meer Purmerend en 
Assendelft. 

Dineren
Sinds kort kan er in het 
dorpshuis gezamenlijk gege-
ten worden. Daphne heeft het 
thema dineren bedacht om 
dorpsgenoten met elkaar in 
contact te brengen. Er zijn al 
een aantal diners geweest die 
goed zijn bezocht. Na Frans 
en Grieks tafelen, was er op 
29 juni het Bosnisch diner. In 
december volgt het kerstdi-
ner in de grote zaal. Voor dit 

spektakel kan een ieder zich al 
opgeven via de Facebookpagi-
na van Daphne; gewoon even 
binnenlopen kan natuurlijk 
ook. Het diner vindt plaats op 
21 december en zal worden 
omlijst met zang en muziek. 
Tot slot zijn er nog de geza-
menlijke lunchbijeenkomsten; 
deze vinden plaats op iedere 
3e vrijdag van de maand van 
12.00 uur tot 13.30 uur. Dat 
deze bijeenkomsten bijzonder 
worden gewaardeerd, valt op 
te maken uit de vele positieve 
reacties die zijn achter gelaten 
op de Facebookpagina van het 
dorpshuis.
De ruimtes in het dorpshuis 
kunnen worden gehuurd door 
iedereen die een feest, een 
partijtje of een bijeenkomst 
wil organiseren. Op het mo-
ment van het interview was 
het bijvoorbeeld deels ver-
huurd aan de makers van de 
serie Mees Kees. Een aantal 
scenes van deze serie wordt in 
het dorpshuis opgenomen. 

Terras
In de zomer is het terras geo-
pend van donderdag tot zon-
dag vanaf 16.00 uur. Je kunt 
er lekker even wat drinken en 
elkaar ontmoeten. Een hapje 
eten kan ook; er is een klei-
ne kaart met tal van lekkere 
gerechten. Daphne vindt het 
jammer dat veel dorpsgeno-
ten de weg naar het terras 
nog niet gevonden hebben. Bij 
deze haar oproep: kom eens 
gezellig een bakkie doen!
Tijdens de feestweek was 
het weer gezellig druk en de 
twee biervaten van 1000 liter 
per stuk zijn zo goed als leeg. 
Naast de uitbaatster zelf, heb-
ben ook Edwin en hun dochter 
de afgelopen week de handen 
weer flink uit de mouwen ge-
stoken om er voor te zorgen 
dat iedereen bediend werd. 

Arthur Keur

Wintertaling eendje voor het hele jaar
Iedereen heeft zo zijn (of haar) 
favorieten. Eentje (jawel, met 
een t) daarvan is de slobeend.
Deze mooi eend met zijn of 
haar enorme snavel was ook 
dit voorjaar veel te zien in het 
plas/dras gebied.
Het mannetje met zijn mooie 
kleuren en z’n “toek-toek” 
roepgeluid is een aparte ver-
schijning. Je vraagt je af of die 
geen last van zijn nek krijgt 
met die grote snavel. Het 
vrouwtje is wat eenvoudiger 
van kleur, maar heeft ook een 
grote mond. Net als bij de 
mensen. 
Een eenden soort die een stuk 
kleiner, maar niet minder fraai 
is, is de wintertaling. Deze is 
het hele jaar aanwezig en het 
mannetje heeft een kastanje-
bruine kop met groene zijden 
en omsloten met een gele lijn. 
Op zijn achterwerk heeft ie 
een gele vlek. Dan zagen we 
ook nog de zomertaling die, 
jawel, bij ons in de zomer en 

voorjaar te zien is. Daarna gaat ie lekker naar 
Afrika. Geef hem ongelijk. Herkenbaar aan zijn 
paarsbruine kop met een witte halvemaan bo-
ven zijn oog die doorloopt tot in de hals.
 En één dag hadden we nog visite van een 
koppeltje mandarijn eenden. Oorspronkelijk 
komen deze eenden uit oost-Azië maar tegen-
woordig zie je de nakomelingen van de in ge-
vangenschap opgegroeide, en ontsnapte, een-
den ook in de polder. Of dit goed is, daar laat 
ik mij niet over uit, maar het is wel leuk om dit 
fleurige stel achter je huis te zien badderen.

 Sjaak Mol
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Agenda dorpshuis 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 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
Ma 9-9 Contactcommissie 20:30 Foyer
Vr 13-9 Bruilofts Feest 20:00 Foyer
Za 14-9 Besloten Feest 20:00 Foyer
Vr 20-9 Lunch Wormerland 12:00 Foyer
Vr 20-9 Besloten Feest 17:00 Foyer
Zo 22-9 Besloten Feest 13:00 Foyer
Di 24-9 Damesklaverjassen 20:00 Foyer
Zo 29-9 De Zonnebloem 14:00 Gr Zaal
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Liefhebbers van mooie 
muziek en diepgang kunnen 
vrijdag 27 september van 
19.00 – 20.30 uur genieten 
van een voorstelling van ‘Jong 
van Geest’ in de Omslag te 
Wormer. De voorstelling gaat 
over de leeftijdsfase vanaf 
55 jaar, een periode waarin 
veel veranderingen optreden. 
Aan de hand van persoonlijke 
verhalen, vertellen zij wat 
hen beroert, bezighoudt en 
hen helpt gelukkig te zijn. De 

verhalen worden afgewisseld 
met mooie, bekende Neder-
landstalige liedjes. Kosten 
hiervoor zijn € 7,50 p/p inclu-
sief een kopje koffie en een 
hapje en een drankje. Graag 
van te voren even aanmelden 
op telefoonnummer 075- 
6419668. De Wijkbus rijdt 
speciaal voor de inwoners 
van de Wijdewormer naar 
Wormer (kosten: € 2,50 voor 
het brengen en halen). 

Muziek en diepgang op vrijdag 27 
september

Derde vrijdag van 
de maand 
gezamenlijk eten
Elke derde vrijdag van de 
maand om 12.00 uur kunt u 
met uw dorpsgenoten voor 
€ 8,50 gezamenlijk eten in 
het Dorpshuis Wijdewormer. 
Vergeet u zich niet aan te 
melden in het Dorpshuis voor 
de bijeenkomst van vrijdag 20 
september? 



 

*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 LOCATIE 

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO 
CADEAU BIJ HET AFREKENEN 

 

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

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!

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

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

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

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

BouW & oNderhoud Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

Tjadenweg 56

1456 AM Wijdewormer (Neck)

Tel. 0299 - 47 18 06     Mobiel 06 - 55 305 447

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


