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De onderhoudscommissie bestaat uit: Petro Knook en Henk Gans (DZS), Ruud Auée en
Robert Kooter (WWSV), Toon van Diepen en , Buck de Graaf (Butje 13). Namens het bestuur
heeft252
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Er is ook een publiciteitsplan
gemaakt.
Bormans, Vincent
van Halderen en Leo van
Berkel gaan proberen om ons complex te promoten. Met flyers, advertenties en activiteiten
Ledeninformatie,
maart 2019
hopen
we ook nieuw
bloed in de verenigingen te krijgen.
Maar ook jullie kunnen binnenkort “opscheppen” over een nieuw sportcomplex met: 1
kunstgras en 1 natuurgras voetbalveld, 2 kunstgras korfbalvelden, 14 jeu de boules banen,
De achttien huurwoningen een nieuwe kantine met 10 kleedkamers. Daarbij worden alle sportvelden en 10 jeu de
in het plan Neck Zuid wor- boules banen voorzien van energiezuinige veldverlichting, die op duurzame wijze in het
den sociale huurwoningen.
Wijdewormer landschap zal passen.
Woningcorporatie WormerWonen gaat ze verhuren. De Verder is de opdracht voor de drie verenigingen om nieuwe leden te werven. Daar kunnen
woningcorporatie heeft over- onze eigen leden best ook wat moeite voor gaan doen, want het ledenbestand moet bij ons
eenstemming bereikt met allemaal vergroot worden om een gezonde toekomst tegemoet te kunnen gaan.
projectontwikkelaar BPD over Alle partijen doen een uiterste inspanning om vanaf 1 september 2019 op kunstgras te
de aankoop en het in beheer kunnen voetballen en korfballen. In die periode zal de jeu de boules vereniging iets moeten
nemen als deze woningen inschikken, door tijdelijk op wat minder banen te kunnen spelen.
kunnen worden opgeleverd.
De werkzaamheden voor het nieuwe verenigingsgebouw zullen parallel lopen met de andere
Wethouder Cees van Waaijen toonde zich hierover zeer werkzaamheden, maar mogelijk pas enige maanden later, begin 2020, worden opgeleverd.
verheugd nog voor de officiele Daarna wordt de oude kantine gesloopt en wordt het natuurgrasveld van D.Z.S. aangelegd.
bekendmaking door Wormer- Na de renovatie zal het gehele sportcomplex Neck-Zuid worden overgedragen aan de
Wonen, toen hij de informa- “Sportstichting Wijdewormer”, die het gaat beheren.

Toch sociale huurwoningen in Neck Zuid

tiemiddag over de verkoop
van de koopwoningen in het
Dorpshuis in Neck bezocht.
De oplevering van de huurwoningen verwacht WormerWonen pas in 2021. Het worden
gasloze vier kamer woningen.
De woningen worden aangesloten op het warmtenet van
de Stadsverwarming Purmerend. Daarvoor wordt een pelletcentrale opgericht aan de
rand van de wijk. Elke woning
krijgt
een zogenaamde stadverwarmingsunit bij de woningentree.
WormerWonen is blij met dit
project. De wachttijd voor
woningzoekenden in Wormerland
is de laatste jaren flink opgelopen en deze 18 woningen zijn
daarom een welkome
bijdrage in het aanbod. In
overleg met de gemeente
Wormerland probeert WormerWonen

Beide foto’s zijn met een drone gemaakt. Bron: Sportstichting Wijdewormer

Na een mooie facelift van het centrum van Neck, kan er een parel aan sportief leef- en
het aantal sociale huurwonin- woningen en 3 vrije kavels is beschikbaar waren. In totaal
woongenot in de regio worden toegevoegd, waar men, samen met de gemeente, bijzonder
gen zo veel mogelijk te ver- voor projectontwikkelaar BPD had Sopar 201 belangstellenDe
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voor DZS en
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De Stichting laat via een drone regelmatig foto’s maken om jullie op de hoogte te houden
van de werkzaamheden. Niemand kan het werk van bovenaf bekijken en het leek het
bestuur wel leuk om jullie daar meer kijk op te geven. Oscar Ruiters (Repa-verpakkingen)
stelt hiervoor belangeloos zijn drone ter beschikking. Voor bewegende beelden klik [hier].
Helaas blijkt niet elke computer deze beelden te kunnen verwerken, maar de beide foto’s
spreken al voor zich.
Ondertussen zijn er commissies ingesteld om na oplevering direct en kordaat het
sportcomplex te gaan gebruiken. Zo is er een voorlopige gezamenlijke kantinecommissie en
onderhoudscommissie voor het eerst bijeen geweest. De eerste indruk geeft een
enthousiast beeld en de huidige club-medewerkers zien de gezamenlijke opdracht om, na de
oplevering, het complex in goede staat te houden helemaal zitten.
De voorlopige kantinecommissie bestaat uit de DZS-leden Romy Kok, Manon van Veen,
Mariëlle de Jong; leden van Butje 13: Ben Rijmers, Toon van Diepen en Klaas Soederhuizen
en de WWSV-ers Ruud Auée, Yvonne en Ronald van Diepen. Martin Bank leidde namens het
Stichtingsbestuur de bijeenkomst.
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Sportstichting Wijdewormer, secr.: pm.denhartog@telfort.nl , tel.: 06.44119103

Komende data
Volgende WWJ
zaterdag 4 mei
Kopij uiterlijk op:
woensdag 24 april
Ophalen huisvuil
Grijs:
dinsdag 2 en 30 april
Plastic:
dinsdag 16 april
Groen:
dinsdag 9 en 23 april
Oud papier
Op onderstaande zaterdagen:
25 mei
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen
van 11:45 tot 12:15 uur
2 april
7 mei

Grof vuil
Grof vuil kan worden afgegeven bij een van de beide
milieustraten, hetzij Purmerend, 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 website kan ook de afvalkalender
worden geraadpleegd.
Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen
van 9:00 tot 17:00 uur
5 april
3 mei
Contact Commissie
Vergaderingen van de Contact Commissie in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur:
maandag 15 april

Meepraten over woonruimteverdeling
In Wormerland moet een
woningzoekende
minimaal
elf jaar wachten op een sociale huurwoning. Kan dat nou
niet sneller en kun je iemand
die echt hard een woning nodig heeft voorrang verlenen?
Over dit soort vragen kunnen
inwoners van Wormerland
maandagavond 8 april meepraten.
De Gemeente Wormerland
onderzoekt samen met veertien andere gemeenten in
de regio’s Amstelland-Meerlanden,
Amsterdam
en
Zaanstreek-Waterland of een
andere verdeling van sociale
huurwoningen in deze regio’s
mogelijk is. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter, zo vinden
de deelnemende gemeenten.
De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen
in de voorstellen voor de nieuwe verdeling.
Enquête
Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners
en woningzoekenden in de
gemeenten in de regio`s

Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 21% van de respondenten vindt inschrijfduur de
beste manier om toe te wijzen
en 39% vindt het weliswaar
geen perfecte manier, maar
wel duidelijk. Daarmee is deze
manier van toedelen van sociale huurwoningen nog steeds
het meest geaccepteerd. 37%
van de invullers vindt dat inschrijfduur geen eerlijke manier van verdelen is. 33% van
de deelnemers geeft aan dat
een puntensysteem de beste
manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Alleen toedelen op inschrijfduur krijgt
29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand
actief zoekt naar een woning)
scoort met 20% ook vrij hoog.
Voor loten is er met 6% weinig
draagvlak. De uitgebreide rapportage staat op www.wormerland.nl met als zoekterm
woonruimteverdeling. De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij de bijeenkomst van
8 april. De gemeenten hopen
eind 2019 nieuwe regels te
kunnen presenteren.

Oproep rondbrengen WWJ
Na 19 jaar is Nel Ubbels
gestopt met het rondbrengen
van de WWJ’s bij de bezorgers. Nel woonde oorspronkelijk aan de Zuiderweg en
is daarna verhuisd naar een
appartement in Purmerend.
Uiteraard hebben wij haar
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vertrek niet ongemerkt
voorbij laten gaan en haar
bedankt met een grote bos
bloemen.
U snapt het al: het WWJ is nu
op zoek naar een opvolger
voor Nel. De werkzaamheden
nemen ongeveer 1,5 uur per

maand in beslag en vinden
meestal op vrijdag plaats. Ad
Kikkert is degene die rondrijdt; degene die wij zoeken
stapt de auto uit en in om
de voorgesorteerde WWJ’s
bij de bezorgers thuis af te
leveren. Hierbij gaat het om

zo’n 20 adressen in Neck en
de Wijdewormer.
Heeft u interesse, dan kunt
u contact opnemen met Evelien Kikkert, tel. 431197.

Purmerend zet door: hotel in Beusebos
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Het gemeentebestuur van
Purmerend zet de plannen
voor bouw van een hotel in de
kom van de A7 door. Daarvoor
moet 2,5 hectare Beusebos
worden gekapt. De stichting
Vrienden van het Beusebos is
hier fel tegen gekant.
De wethouders Van Meekeren
(D66) en Hegger (Stadspartij)
hebben de Vrienden van Het
Beusebos donderdagavond
22 maart uitgenodigd voor
een overleg. Dat kwam volgens een woordvoerder van
de stichting Vrienden in feite
neer op een reeks mededelingen. Uit die mededelingen
bleek onder meer dat het
onderzoek naar alternatieve
locaties voor het Van der Valk
hotel niets heeft opgeleverd.
Van defr Valk houdt onverkort
vast aan de uitgangspunten
die het eerder heeft geformuleerd en daarom komt het hotel in het Beusebos.
In het verleden zijn er echter
diverse alternatieven besproken, zoals op de plek van de
huidige plaatwalserij, of op
de Baanstee-Noord. Deze locaties zijn door de gemeente
echter niet onderzocht, omdat
Van der Valk zich uitsluitend
langs de A7 wil vestigen. Als
doekje voor het bloeden stip-

ten de wethouders nog aan,
in het bestemmingsplan expliciet wordt opgenomen dat
de rest van het Beusebos behouden blijft voor recreatieve
doeleinden. Saillant detail vinden de Vrienden dat dit al in
het huidige bestemmingsplan
staat en dat daarin ook een
maximale bouwhoogte van 6
meter staat, terwijl het nieuwe bestemmingsplan ruimte
geeft voor de 65 meter die het
nieuwe hotel gaat meten.
De stichting noemt dit een
aanzienlijke horizonvervuiling.
met zich mee zal brengen.
Bovendien heeft men de wethouders geconfronteerd met
de zogenaamde “ladder van
duurzame
verstedelijking”.
Deze richtlijn bepaalt dat een
wijziging in het bestemmingsplan getoetst moet worden
aan 3 vragen vooraf. Is er een
actuele regionale behoefte?
Kan die regionale behoefte
worden opgevangen binnen
het bestaand stedelijk gebied?
Is of kan de locatie ook ontsloten worden voor de andere
regionale behoeften? Hoewel
de wethouders zich geen raad
wisten met deze vraag, is de
stichting van mening dat deze
richtlijn een groot obstakel
vormt voor de plannen.

Dat gemeente Purmerend er
geen gras over wil laten groeien is duidelijk. De wethouders
willen het onderzoek en de
hotelplannen al op 10 of 11
april met de gemeenteraad
bespreken. De stichting heeft
al aangekondigd ter plekke te
protesteren, en doet ook nadrukkelijk een beroep op inwoners van de Wijdewormer
om aanwezig te zijn. De stichting heeft zich ook gewend tot
b&w en gemeenteraad van
Wormerland met het verzoek
de bezwaren die in onze polder leven nogmaals kenbaar
te maken bij Purmerend.
Los hiervan heeft de stichting
samen met Stichting Behoud
Waterland tegen de gemeente Purmerend een rechtszaak
aangespannen om het Beusebos zo spoedig mogelijk open
te stellen voor het publiek. De
zaak zal nu versneld worden
behandeld door de rechtbank,
maar een datum van behandeling is nog niet bekend. De
gemeente wil voor €140.000
een onderzoek laten uitvoeren hoe de rest van het bos
kan worden benut voor “recreatieve doeleinden”.
Gert Oskam
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Forse stijging WOZ-waarde
Vorige maand beschreef het
WWJ nog dat de gele hesjes
in de kast konden blijven. De
krant lag nog af te koelen bij
de drukker toen bekend werd
dat er tóch nog wat venijn in
de staart blijkt te zitten.
In de afgelopen jaren zijn de
WOZ-waardes slechts beperkt gestegen, maar menig
inwoner van onze polder zal
dit keer toch wel verrast zijn
door de WOZ-waarde die de
gemeente eind februari op de
mat legde. De gemiddelde stijging van de WOZ in Wormerland was in 2017 nog 2,3%,
in 2018 5,4%, maar dit jaar is

deze explosief gestegen met
gemiddeld 12,5%. Hiermee is
de gemiddelde woningwaarde in 2019 toegenomen tot
265.500,-.
Over dit bedrag betaal je weer
een bepaald belastingpercentage. Die percentages zijn gelukkig iets gedaald, maar onder aan de streep gaan we er
helaas toch echt op achteruit.
Een (veel) hogere WOZ-waarde kán echter ook gunstig uitpakken voor de portemonnee.
In de hypotheekrente wordt
een zogenaamde risico-opslag
gehanteerd, die afhangt van
de hoogte van de hypotheek

ten opzichte van de waarde
van het huis. Dit wordt de
“Loan-To-Value” waarde genoemd. Deze risico-opslag kan
afhankelijk van de bank veranderen als er een LTV-drempel
gepasseerd wordt, en dat kan
zomaar 0,2% dalen, hetgeen
toch enkele tientjes of zelfs
meer dan 100 euro per maand
kan schelen. Niet álle banken
corrigeren dit automatisch,
dus het is de moeite waard
om even te controleren of er
bij jouw bank voordeel te behalen valt!

3

DE INTERIEURSPECIALIST

electrotechnische installaties NEN keuringen besturingstechniek verlichting
domotica electronische toegangscontrole zonnepanelen brandmeldinstallatie

OP GEBIED VAN:
•
•
•
•
•
•
•

BEHANG
HORREN
VLOEREN
GORDIJNEN
KASTENWANDEN
RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING

besturing toegangscontrole

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

MB Elektro- & BeveiligingsTechniek
�� ��������� ��������������������

Elektrotechniek
���������������
Beveiligingstechniek
��������������������
�������������
Datanetwerken
����������������
Intercomsystemen

• KLEUR- & INTERIEURADVIES
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����� �������������������

Wildschutweg 33 1456 AD Wijdewormer
�
Tel: 0299-473620 Mob: 0643090370
Mail: mark@mb-elektro.nl

1936

80

2016

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

eterij

Effe Anders
Koemarkt 5
1441 DA Purmerend
Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779
Mobiel:06 24200896
keuken open v.a. 17.00 uur
(maandag en dinsdag gesloten)
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Nieuw ligplaats contract oogst felle protesten

Bewoners Ringdijk boos op hoogheemraadschap
De woonarkbewoners langs
de Ringdijk zijn boos. Aanleiding daarvoor is een brief
van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorder Kwartier
(HHNK) die zij 13 maart in de
bus kregen. Het betrof een
huurcontract dat binnen 15
werkdagen getekend retour
moest. De brief voorzag in een
stijging van de woonlasten de
komende vier jaar met ongeveer 1000 euro per jaar. Daarnaast bijna louter eenzijdige
huurvoorwaarden.
De brief is het gevolg van
overdracht van de gemeente
Wormerland van de ligplaatsen aan het hoogheemraadschap. De nu door HHNK aangeboden huurovereenkomst
gaat in per 1 mei 2019 en eindigt op 30 april 2020 en wordt
daarna stilzwijgend verlengd.
Maar HHNK kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

Nog even in het kort wat
fragmenten uit het contract.
Verschil tussen de werkelijke
grootte van de ligplaats en die
in de brief geeft geen aanleiding tot verandering in het
huurbedrag. Bij beëindiging
van de overeenkomst moet de
huurder het perceel in goede
staat opleveren, dit naar het
oordeel van het hoogheemraadschap. Zowel voor nieuwe
als oude werken is een watervergunning benodigd. En als
het hoogheemraadschap het
nodig vindt dat de overeenkomst wordt beëindigd, moet
de huurder binnen zes maanden weg zijn zonder enig recht
op schadevergoeding.
Dat vond Bas Beukers wat al
te gortig. Hij stuurde eerst
een brief naar de bewoners
om samen op te trekken, naar
zowel de gemeente als naar
het hoogheemraadschap. Hij

nodigde iedereen uit om op
zondag 17 maart op zijn ark
bij elkaar te komen. Ook heeft
hij contact gehad met burgemeester Tange. Daarna organiseerde hij op donderdag 21
maart een bijeenkomst in het
Dorpshuis. Hier kwamen totaal 48 mensen op af en ook
wij mochten erbij zijn. Voor
45 woonarken is 48 personen
een hoog percentage en een
gedeelte heeft afgezegd omdat ze andere afspraken hadden. Het leeft heel erg en de
bezorgdheid is groot.
Er duikt ook een brief op uit
2014 waarin de gemeente
aankondigt dat de ligplaatsen over gaan naar het hoogheemraadschap en dat het financieel weinig uit zal maken
of het bedrag door het hoogheemraadschap of door de
gemeente in rekening wordt
gebracht. We noemen nog

Nieuw wegdek voor Wildschutweg
Datum
: 25 maart 2019
Uw BSN
:
Uw brief van
:
Uw kenmerk
:
Ons nummer
:
Behandeld door : L. Brouwer

Aan de bewoners van dit pand.

De Wildschutweg krijgt een gekregen waarin de volgorde
nieuw wegdek. De firma Nota van de werkzaamheden staat
start de werkzaamheden op vermeld, met het verzoek de
Onderwerp
: Onderhoud
straatwerk
Wildschutweg
maandag
22
april. Er
komen
auto elders te parkeren in de
niet alleen nieuwe straatste- week waarin de firma Nota
Geachte heer/mevrouw,
nen,
ook de afwatering wordt voor de deur aan het werk is.
De Wildschutweg
is toe aan onderhoud van het
waarbij ook de afwatering
hersteld
en verbeterd.
Alstraatwerk,
alle werkzaamheden
zijnwordt
hersteld. Maandag 22 april start de firma Nota met het vervangen van de bestrating in de
De
werkzaamheden
worden
uitgevoerd
heeft
de
WildWildschutweg. Er komen nieuwe straatstenen en de afwatering naar de straatkolken wordt
verbeterd.
in
vijf fasen uitgevoerd die elk schutweg hetzelfde aanzien
Er zijn week
geen werkzaamheden
het riool enals
de hoogte
van de straat blijft nagenoeg
een
in beslag aan
nemen.
de Raadhuisstraat.
hetzelfde. De aannemer zorgt voor een goede aansluiting van de inritten naar de woningen.
Alle bewoners aan de WildRené Provoost
De werkzaamheden worden volgens onderstaand schema uitgevoerd om de overlast te
schutweg
hebben
een
brief
beperken. Elke fase duurt ca. 5 dagen, u wordt dan verzocht elders te parkeren.

even 2 zinnen uit de brief: Het
hoogheemraadschap
heeft
aangegeven dat het niet de
intentie heeft om te tornen
aan de ligplaatsen op zich.
Een andere zin, het is duidelijk
dat er sprake is van een reeds
bestaande situatie. Het hoogheemraadschap zal hiermee
rekening houden en de bewoners niet confronteren met
onredelijke eisen.
De woonarkbewoners vinden
dat zij nu wel met onredelijke
eisen zijn geconfronteerd en
stellen tijdens de vergadering
van 21 maart een commissie
samen van 8 bewoners. Eerste taak is uit naam van alle
woonarkbewoners een brief
op te stellen met hun bezwaren tegen het contract dat op
13 maart bij ze in de bus viel.
We houden u op de hoogte
van het verder verloop.
René Provoost

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

���������������������������
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Overzicht werkzaamheden
OVER-gemeenten · Postbus 20 1530 AA Wormer · 075 - 651 21 00
www.over-gemeenten.nl · antwoord@over-gemeenten.nl
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Sport in deArieW
Bier
Go4Co team trotseert weer en wind
Rob en Arjan Konijn en hun
zwagers Ruud van ’t Hek en
Martin Huisman willen gezamenlijk zesmaal de Alpe
d’Huez beklimmen. De bekende Tour de France berg van
de buitencategorie is een populaire plek voor wielrijders
die geld willen inzamelen voor
wetenschappelijk onderzoek
voor kankerbestrijding. Zo ook
dit viertal van in de ziekte van
Co Konijn aanleiding vond om
het team Go4Co te vormen. Zij
houden ons op de hoogte van
hun voorbereiding voor hun
zesvoudige beklimming. Vandaar de verbastering van de
naam tot Alpe d’Huzes.
De voorbereiding naar de rit
Alpe D’Huzes verloopt wisselvallig en de weersomstandig-

heden zijn niet altijd ideaal.
De eerste training ging met
regen en wind gepaard naar
het Kopje van Bloemendaal
met enkele stukken met een
stijgingspercentage van 10%
wat je meteen in de benen
voelt. De tweede training ging
via Alkmaar naar Egmond aan
Zee, waar een heerlijk appeltaartje klaar stond, om vervolgens eerst door de duinen
naar Heemskerk en daarna
via Zaandam na 100 km. huiswaarts te keren. Bij de derde
training kon helaas niet iedereen mee door werkzaamheden, en met z’n tweeën
zijn we via Amsterdam naar
Naarden- Vesting gefietst en
via dezelfde route weer huiswaarts met totaal 80 km. in de
benen.
Op 2 maart was het stormach-

Stormachtige 5e Twiskemolenloop
De laatste Twiskemolenloop
van het seizoen 2018/2019
was stormachtig en zeer nat.
‘Zo’n natte editie hebben wij
nog nooit gehad’, aldus de
organisatie. ‘De voorgaande
lopen waren mooi en droog,
dus over het geheel mogen wij
niet klagen.’
Het afgelopen seizoen zijn ongeveer 3000 lopers naar de atletiekbaan van AC Waterland
gekomen en ondanks de regen
en de harde wind stonden er
bij de vijfde editie zondag 3
maart toch 554 lopers aan de
start waaronder drie deelnemers uit Wijdewormer, en alle
drie op de afstand 5 km.
Mike de Dood werd in de overall categorie hierop tweede in
een tijd van 17.32 min., Jeffrey
Stuyt werd in deze klasse vierde in een tijd van 20.41 min.
en Ed Meijn werd eerste in de
categorie M55 eerste in een
tijd van 22.19 min. De volgende editie zal in september
2019 van start gaan.
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tig weer, maar gelukkig was
het droog en het plan was om
via Amsterdam, Zaandam en
vervolgens om het Alkmaardermeer te fietsen, maar de
rit moest aangepast worden
omdat één teamlid die week
te veel had getraind. Er werd
besloten om het Alkmaardermeer te ontzien en de rit te
vervolgen via Zaanstad naar

zes zijn, namelijk Niels Rijsenbrij en Gerard Mesman met
ons mee trainen. Er stond vandaag veel wind, windkracht 8
dus stormachtig, Niels was
het fitste van ons allemaal en
verrichtte daardoor veel kopwerk. Na een rondje Schermerhorn van 33 km. was het
voor vandaag mooi geweest
en nu maar wachten op beter

De Rijp. Het laatste stuk in de
Beemster was met de wind vol
van voren en moest het teamlid afhaken, maar van opgeven was geen sprake en met
een duwtje in de rug werd het
eindpunt gehaald na 60 km.
fietsen.
Op zaterdag 9 maart kon bijna niemand deze dag trainen
maar gelukkig konden twee
personen die ook in de voorbereiding voor de Alpe d’Hu-

trainings weer.
Wat het doneren betreft komt
het team al aardig in de buurt
van de € 10.000,00, tot nu toe
is er een bedrag gedoneerd
van € 6.672,00. Geweldig en
hartelijk dank hiervoor maar
we zijn er nog niet, blijf ons
daarom steunen met uw donaties. Kijk op https://www.
opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/go4co.
Team Go4Co

Adri Looijen nieuwe trainer DZS
Adri Looijen zal na het nieuwe
seizoen Marciano Sleeswijk
opvolgen als hoofdtrainer van
DZS.
Trainer en club tekenden in
februari een eenjarige overeenkomst met een optie voor
een tweede seizoen. Ook Jelco
Deinum is toegevoegd aan de
technische staf als assistent
trainer van de selectie.
Adri Looijen keert hiermee terug naar Wijdewormer waar
hij als spits de hoogtijdagen
van DZS heeft meegemaakt

in de 1e klasse zaterdag, met
een nieuwe accomodatie en
de nieuwe technische staf wil
DZS het voetbal van de selectie en de jeugd naar een
hoger niveau brengen en binnen een paar seizoenen weer
een stabiele zaterdag 3e klasser worden. Met Adri Looijen
haalt DZS een ervaren trainer
in huis. Nu nog aan het roer
bij v.v. Jisp, trainde hij daarvoor onder meer de hoofdmacht van SVA, Purmerend,
IVV, WSV’30, Zilvermeeuwen,
FC Uitgeest en De Kennemers.

Wijde
Wormer
rhaalder
Geslaagd invitatie toernooi Butje 13
Oorspronkelijk was het jaarlijks invitatietoernooi van
jeu de boules club Butje 13
gepland op 17 maart, maar
aangezien de weersvoorspelling voor die dag zeer slecht
was, had het bestuur besloten
het toernooi één week uit te
stellen. Dat bleek een goede
greep. Het was zondagmorgen
24 maart schitterend weer,
het zonnetje was aanwezig en
ook een flink aantal deelnemers.
De wedstrijdcommissie bestaande uit John Konijn en
Mart Roozendaal met assistentie van Carolien Konijn
hadden hun handen vol om
alle koppels (in totaal 28)
te formeren. Om 10.30 uur
opende de voorzitter van
Butje 13, Toon van Diepen het
toernooi door een ieder welkom te heten en dat het vooral een mooie en gezellige dag
zou mogen worden, want dit
was het laatste invitatie toernooi op dit complex. ‘Volgend
jaar immers spelen wij op het
nieuwe complex met mogelijk
weer nieuwe leden erbij, want
dat is ook een klein beetje de
opzet van deze dag.’
De wedstrijd leiding had alle
koppels voorzien van een
nummer en na diverse uitroepen “Orde” en “Orde” kon
men van start gaan. Nadat de
eerste ronde was gespeeld,
werd er opnieuw geloot voor
de tweede ronde, ondertussen werd er volop koffie of
thee geschonken. Na de tweede ronde was er een grote
pauze waarbij de erwtensoep
rijkelijk over de toonbank ging
en tevens werden er loten
verkocht voor de tombola met
vele mooie prijzen ter ondersteuning aan de vereniging.
De derde ronde werd toch wel
spannend, want wie valt er in
de prijzen! Het meetlint moest
er regelmatig aan te pas komen om vast te stellen wiens
bal het dichtst bij het butje

bezig om alle resultaten te rangschikken en uiteindelijk waren er drie koppels met drie winst
partijen, nu was de vraag wie heeft de hoogste
score had behaald. Dat bleek het koppel Leo
van Berkel en Andre Bijlsma die hun 3 winstpartijen afsloten met een score van + 21. Lydia Bakker en Arie Bierhaalder werden tweede
met een score van + 18. En als derde eindigde
het koppel Marja Roele en Gerrit Wortel dat
met hun met drie winstpartijen +12 scoorden.
De hoofdprijs van de tombola, een mand met
levensmiddelen, ging naar Rie en Henk Gans.
Butje 13 kon een een zeer geslaagd toernooi
afsluiten met drie nieuwe leden.

Heerlijk in de zon de afstand schatten tot het butje.

Harry Muller algeheel
kegelkampioen Purmerend
2019.

Harry Muller (Hallerweg) uitkomend voor kegelclub Alles Vlak, is weer gekroond tot kegelkampioen van Purmerend.
Het toernooi vond plaats in partycentrum Slot
Purmersteijn aan het Slotplein te Purmerend.
Het jaarlijks terugkerend kampioenschap vond
op zaterdag 2 maart plaats voor de laatste
wedstrijden tussen de hoogst ingedeelde kegelaars. Harry uitkomend in de Heren klasse A
en behoort al jaren tot de favorieten, maar je
moet het iedere keer weer waarmaken en dat
heeft Harry wederom gedaan met een totaal
van 333 hout, nummer twee had 299 hout.
Harry van harte gefeliciteerd met je kampioenschap.

De winnaars, Leo van Berkel (links) en Andre Bijlsma.

lag. Het aanwezige publiek moedigde de koppels aan en na afloop van de derde ronde werd
er gezellig nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje in de kantine. De barmedewerkers verdienen alle lof.
Ondertussen was de wedstrijdcommissie druk

Op de foto zit Harry met I. van Oostrom winnares bij
de dames
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De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!
Bib Gourmand 2015

Bib
Gourmand
2014
“Menu
Cagliari”
stuzzichini
/ carne
o pesce / dolce
“Menu
Cagliari”
stuzzichini / carne o pesce / dolce

€ 35,00 p.p.
€ 35,00 p.p.

Reserveringen:
Reserveringen:
0299
436464 of info@lastoria.nl
0299 436464 of info@lastoria.nl

Catering & Afhaal:
Catering &t/m
Afhaal:
woensdag
zondag
woensdag t/m zondag

Geopend:
woensdag t/m zondag
Openingstijden:

Lunch:
Lunch:vanaf 12:00 uur
Diner:
17:00 12.00-15.00.
uur
vrijdag vanaf
t/m zondag:
Diner:
Op vrijdag en zaterdag hebben wij
woensdag
t/mzitting
zondag: 17.00-22.00.
een
dubbele

BUSKERMOLEN
installatietechniek

Wijdewormer

wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

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

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

KINDEROPVANG
“HET WHEREBEERTJE”
OPVANG IN HUISELIJKE SFEER
N.M. Jansen-Plugboer
Tjadenweg 26
1456 AM
Wijdewormer (Neck)
0299-423090
06-30803954
wherebeertje@gmail.com

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

Tennisvereniging Wijdewormer scoort met duurzaamheid
Op dinsdag 12 maart had de
Tennisvereniging Wijdewormer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de
agenda van deze vergadering
stond een belangrijk punt.
Aan de leden werd toestemming gevraagd om een investering te doen om de vereniging vrijwel energieneutraal te
maken. Voor een bedrag van
ruim € 55.000, - wordt dan
de baanverlichting (en hier en
daar wat binnenverlichting)
vervangen door LED lampen.
Bovendien worden 40 zonnepanelen geplaatst die voldoende stroom opwekken om
in de totale behoefte van de
vereniging te voorzien.
Onder aansturing van Ronald
Levering (TV-Wijdewormer)
werd dit eind vorig jaar onderzocht door Sportief Opgewekt,
een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in duurzaamheidprojecten voor onder
meer sportaccommodaties.
Het eindrapport van dit onderzoek bij onze tennisvereniging
verscheen eind vorig jaar. In
een uitgebreide analyse worden de kosten tegen de baten
afgewogen en wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn
aan subsidie en sponsoring. In
een schema worden verschillende scenario’s uitgewerkt.
Van de duurste opzet met
volledige financiering door
een banklening tot de meest
goedkope oplossing met financiering uit eigen middelen

met steun van fondsen als het VSB-fonds.
Terugleveren
Lucas Hullegie van Sportief Opgewekt gaf tijdens de ledenvergadering een presentatie voor
de aanwezigen waarbij alle vragen werden beantwoord. Een vraag die bij iedereen voor op
de tong ligt is: Wat doe je met de stroom die
je niet direct gebruikt? “Stroom die niet wordt
gebruikt wordt automatisch terug geleverd aan
het net, dus aan de stroomleverancier. Als er bij
de jaarafrekening blijkt dat er meer is gebruikt
dan opgewekt, dan wordt dat in rekening gebracht. Als er meer is opgewekt dan verbruikt
wordt dat meerdere door de energieleverancier vergoed.” aldus Lucas.
Financieel gezond
Penningmeester Hans Kruiver was voorstander van de goedkope oplossing. “We hebben
de laatste jaren flink kunnen aflossen op de

Mirjam Levering-Ligthart

Bella pelle
huidstudio

lopende leningen. Dat leverde een mooi rentevoordeel op. Door de extreem lage spaarrente
was het gewoon beter om extra af te lossen
en daarmee de rentelasten op de leningen te
verlagen. We hebben een financieel gezonde
vereniging. Met voldoende zelfwerkzaamheid,
wat steun van VSB en sponsors, zijn we best in
staat om deze investering aan te kunnen.”
Na de presentatie van Lucas Hullegie, de toelichting van het bestuur en de geruststellende woorden van de penningmeester ging de
ledenvergadering unaniem akkoord met het
plan. Het bestuur kan zich nu gaan bezighouden met het verder uitwerken van het financiële plan en de mogelijkheden bij het VSB-fonds.
Sportief Opgewekt begeleidt het gehele traject
en treedt op als hoofdaannemer. Zij controleren de aanleg en zorgen voor de aanvraag van
de subsidies, de garantie, de verzekering en het
onderhoud. De verwachting is dat er halverwege dit jaar met de aanleg kan worden begonnen.
Cijfers
De totale investering bedraagt € 55.016.-. Er
zijn twee potjes waaruit subsidie wordt verstrekt: Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) geeft 20% en Energiebesparing en
Duurzaamheid Sportverenigingen (EDS) 15%.
De subsidie is in totaal dus 35% en bedraagt
€ 19.256, - waarna nog resteert: € 35.760.Op basis van de nu bekende tarieven en huidig verbruik zijn de jaarlijkse stroomkosten
€ 2.875, Na de ingebruikneming van de installatie bestaan de kosten slechts uit het jaarlijkse onderhoud € 507.- de rentederving: € 69,- en de
afschrijving € 1.430,- totaal € 2.006,- Totale
besparing over het eerste jaar derhalve € 869,Dit bedrag zal jaarlijks met enkele honderden
euro’s toenemen door een stijging van de energieprijzen die de stijging van de onderhoudskosten ruim zal overtreffen.

DAK EN GEVEL

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

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen
SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING
OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30 Beverwijk, tel. 0251-229094
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Afsluiting Oude Provinciale weg verwart verkeer
De Oude Provinciale weg is 18
maart om 7.00 uur afgesloten. Borden geven aan dat de
omleidingsroute via de A7 en
de Neckerstraat gaat. Dat het
daardoor drukker zou worden op de Neckerstraat was
te voorzien. Maar dat er ook
weer veel verkeer tegen de
richting in ging, was niet voorzien. We benaderden de boa
die antwoordde dat hij was
wezen kijken en dat de borden
niet goed en niet duidelijk zijn
geplaatst.
Daarna zagen we wel nieuwe
borden die vertelden dat het
tot de 29e ging duren, maar
het leek alleen maar erger te
worden. Ook bestelbusjes,
grote vrachtauto’s en brede
tractoren rijden tegen het
verkeer in. Fietsers schieten
de stoep op, irritatie en soms
agressie zijn het gevolg. De
naam fietsstraat slaat nergens
meer op. Op de Zwarteweg
was het overigens ook veel
drukker.
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“vaak realiseren wij de faciliteiten via de vervoerregio.
Wormerland is daar onderdeel van en zelf zit ik in de Regioraad, mogelijk dat de oude
halte terugkomt, dit hangt van
de verzekering af. Anders regelt de gemeente een nieuwe
via onze abri-partij”.
Een paar dagen later krijgen
we bericht van de Coördinator Facilitair en Schade. Hij is
nog steeds bezig om de oude
abri door de verzekering vergoed te krijgen voor reparatie en terugplaatsen, het
weghalen en aanhelen van
de halte is al betaald door de
verzekering. Ook vertelde hij,
“als ik het aan de gemeente
over laat dan zal er een nieuw
model abri geplaatst worden
en komt de oude niet meer
terug en dat vind ik zelf wel
jammer dus hopelijk kan de

verzekering zich vinden in de
prijsopgave, zodat onze oude
halte terug kan komen”. Maar
hij stelt ook de vraag, stel dat
de verzekering niet wil betalen voor oude halte, is het
dan nog een idee om bij de
historische vereniging aan te
kloppen?
Dus we kloppen aan bij de
stichting Cultuurhistorie Wijdewormer. De voorzitter Dirk
Kwantes meldt dat jaren geleden wel is gesproken over
de abri bij Mario, maar concreet is dat nooit geworden.
Hij gooit het in de groep. We
zijn in deze zoektocht zeer
verrast door de snelheid van
de reacties op onze vragen.
We begrijpen dat er weer een
bushokje komt, maar welke
en wanneer? Maar, wordt vervolgd.
René Provoost

Tegen het verkeer in op de Neckerstraat

We rijden op 21 maart een
rondje en nemen afslag 3 en
gaan via de Oosterdwarsweg
via de Noorderweg, Neck en
Munnikdijk, dan zien we vlak
voor de Oude Provinciale weg
het eerste bord. We zien bij
de Oude Provinciale weg ook
veel auto’s draaien. Die rijden
terug en zien weer geen enkel
bord. Terug bij de bocht weten

Bushokje komt zo
Tijdens de laatste contactcommissie stelde Ruud Tensen
de vraag hoe het zat met het
bushokje, halte Neckerbrug.
Hij had in het journaal van juli
2018 gelezen dat het bushokje tegenover Mario er door
een tractor was uitgereden.
Maar ook dat de ter plaatse
aanwezige medewerker van
busmaatschappij EBS vertelde, dat hij zijn best zou doen
om het oude bushokje weer
terug te krijgen. Het was een
zeldzaam bushokje. Ruud zag
nu elke week een ‘oud mannetje’ in weer en wind bij de
halte staan en hij had een bee
tje medelijden met hem. Dus
zijn vraag, komt dat bushokje
terug en zo ja, wanneer?
We nemen contact op met
EBS. Die vertelden ons dat
EBS geen grond en geen bushokjes (abri’s) bezit. Maar die

ze het ook niet meer en ze rijden dan maar de Neckerstraat
in. Ja, we begrijpen het ook
nog.
Als we enkele automobilisten
erop wijzen dat dit éénrichtingsverkeer is, krijgen we
ook te horen ‘ik weet niet hoe
ik anders moet’ en ’ik kan er
toch niet door?’ De borden
die ze wel hebben gezien zijn

‘auto te gast’ bij Mario en bij
de Ringdijk. Wat die bijdragen
snappen we ook niet helemaal.
We spreken onze ongerustheid
uit en benaderen behalve de
boa, ook enkele verantwoordelijke gemeenteambtenaren.
Onze boa Harry Kos constateert ook dat het levensgevaarlijk is op de Neckerstraat
en dat hij nogmaals zal aandringen op de plaatsing van
borden op de Oosterdwarsweg. Aan het einde van oprit 3
zien we daarna wel een bord.
De gemeente is hiervoor verantwoordelijk, maar er moet
toch iets zijn mis gegaan. We
vragen de gemeente om uitleg, maar we krijgen voor het
weekend nog geen antwoord.
Op de foto een automobilist
die tegen het verkeer in rijdt
en ook nog verhaal wil halen
omdat de tegemoetkomende brommer niet aan de kant
gaat voor hem.
René Provoost

meneer van EBS die aanwezig
was heeft ons dat wel verteld.
Dat kan hij niet zeggen. Goed,
maar weet u wie ons het dan
wel kan zeggen? U moet bij
het reclamebedrijf Exterion
Media zijn, die zijn eigenaar.
We zoeken contact met ze,
maar we moeten eerst uitleggen waar Neck ligt en we krijgen te horen dat deze locatie
niet van hun is.
Dan maar contact zoeken met
de gemeente. Op 27 februari
leggen we de vraag voor aan
onze wethouder Rob Berkhout die verkeer en vervoer
in zijn portefeuille heeft. De
28e krijgen we de belofte dat
hij dit uit gaat zoeken en zodra
hij meer weet zal hij ons dit
laten weten. Dezelfde dag nog
krijgen we te horen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Verder laat hij weten

Buurtverenigingen aan het woord

Oud Neck is toch wel een beetje anders
In het januari nummer hadden we een gesprek met de
captain en de coach van Oud
Neck. Ze doen de zeskamp
met de playbackshow, maar
bemoeien zich weinig met de
andere activiteiten. We vertelden toen al dat naast dit
dynamische duo, Oud Neck
ook een bestuur heeft en dat
we daar nog een keer op terug
komen. Dat doen we nu en we
zijn in gesprek met Sjaak Kooter en Jan Tabak.
Oud Neck heeft een bestuur
dat bestaat uit maximaal 5
personen. Ze staan, als enige
buurtvereniging, ingeschre-

het 375-jarig bestaan van de
Wijdewormer in 2001, wat
veel indruk heeft gemaakt.
Ze hadden toen een “poortcommissie” waarin hij ook
zat. Op de brug aan het eind
van de Neckerstraat was een
prachtige poort gebouwd.
Het frame was geconstrueerd
door Piet van Twisk, dus oerdegelijk, zegt Sjaak. Hij was
ook prachtig beschilderd door
Corine van Twisk, die toch
een beetje de kunstenares
van Oud Neck is. Als er iets
geschilderd moet worden, of
kunstzinnig gedaan voor een
decor voor de playback, dan

Boottocht over de Zaan

ven als vereniging bij de kamer van koophandel. Op dit
moment bestaat het bestuur
uit, Sjaak Kooter als voorzitter,
Ina Poel als secretaris, René
Provoost als penningmeester
en Jan Tabak als bestuurslid.
Sjaak is hier in 1982 komen
wonen en kan het meest vertellen over de goede oude
tijd. Hij is van begin af aan lid
geweest en zit sinds 2004 in
het bestuur en vanaf 2012 als
voorzitter. Jan Tabak is hier in
juni 2016 vanuit Landsmeer
komen wonen in zit nu twee
jaar in het bestuur. Hij is nog
steeds lid van de schaatsvereniging Landsmeer “Hard gaat
ie”, en zit daar in de jeugdschaatscommissie. Ina en
René zitten vanaf 2012 in het
bestuur.
Poortcommissie
Sjaak vertelt enthousiast over

is zij van de partij. Maar er
waren ook zo’n 25 lantaarns
gemaakt, die helemaal met de
figuurzaag waren uitgezaagd.
Er was een kar die gebouwd
was door Leo Witteman, waar
natuurlijk geen spijker in zat,
maar alleen houtverbindingen
en waarop een palingrokerij
was opgebouwd. Leo had wel
hulp gekregen van Siem Hooyberg en Nico Al. Het kostte natuurlijk allemaal nogal wat en
ze wilden fl. 50,- (ja, gulden)
per gezin vragen, maar uiteindelijk is alles gesponsord. Ja,
nostalgie, die natuurlijk niet
iedereen in de Wijdewormer
mee heeft gemaakt.
Activiteiten
Jan vertelt dat ze nu elk jaar
naast de zeskamp een viertal activiteiten hebben. Soms
zelfs vijf. De BBQ is een vast
onderdeel. Dit werd vroeger

op de Kanaaldijk gedaan toen
Cor en Tiny Hooyberg daar
nog woonden. Later bij Jan
Kok, maar sinds 2004 bij Sjaak
en Trudie in de schuur. Verder
proberen ze elk jaar wat anders, maar sommige dingen
komen na een paar jaar weer
terug. Jan Tabak heeft vanuit
Landsmeer ook nog wat contacten en zo zijn we vorig jaar
met een vriend van hem, met
een groot schip over de Zaan
gevaren. En de afgelopen jaren zit er een etentje bij. Dit
slaat goed aan. Zo zijn ze bij
Mario en Kriti wezen eten en
hadden ze een high wine/
beer bij Spijkerman. En zo was
er dit jaar voor het eerst een
nieuwjaarsborrel.
Maar we gaan weer even terug in de tijd. Zoals veel buurtverenigingen zijn er periodes
met veel kinderen en dan
weer met weinig. In de periode dat er een geboortegolf op
de Zwarteweg en omgeving
was, waren er veel kinderen.
Toen ging er een Sinterklaas
langs alle gezinnen. Maar
‘vroeger’ zijn ze ook wel eens
in Schoorl gaan ‘klootschieten’ en het kasteel in Haarzuilens wezen bekijken. Maar
tijden veranderen. Zo zijn er
ook wel activiteiten die niet
aanslaan. Zo ging bijvoorbeeld
een wandeling met gids door
de Rijp ging wegens gebrek
aan belangstelling niet door.
Wat vaak wel een succes is, is
Boerengolf. Maar zeggen ze,
dat moet je ook niet elk jaar
doen. En zo zijn er ook activiteiten waar je misschien weer

10 jaar mee moet wachten zoals Kolven in het Mondriaanshoofd in Wormer. Verder zijn
er nog heel veel activiteiten
die ze hebben gedaan.
Jongeren
Het bestuur bestaat op dit moment uit 60-plussers. Ze willen
hier al jaren verandering in
brengen, maar vaak zonder of
met slechts kort succes. Als ze
vragen om nieuwe bestuursleden reageert er niemand, dus
gaan ze zelf bij de leden langs
en dan liefst bij leden met jonge kinderen. Maar die hebben
vaak al zo veel activiteiten dat
ze na een tijd toch weer afhaken. Ook leeft de wens om de
jeugd er meer bij betrekken.
Het bestuur probeert te achterhalen wat hun wensen zijn.
Bij Oud Neck ben je echt lid.
Bij het 375-jarig bestaan is
het contributiebedrag vastgesteld op 36 gulden en toen
de Euro kwam op € 18.- per
gezin en € 9.- per persoon. Dit
is nog steeds zo en lijkt veel,
maar dat is dan 75 eurocent
per maand. Daarvoor hebben
de leden gratis toegang tot
activiteiten. En als er biertafels bij moeten komen dan
zit dat geld in kas en als er
een nieuwe tent moet komen
hoeft daarvoor niet gespaard
te worden. Ook als je geen lid
bent, ben je welkom. Alleen
betaal je dan meer bij een activiteit. Er wordt alweer hard
gewerkt aan een mooi programma voor 2019. Aan de inspiratie en het enthousiasme
van het bestuur niet zal liggen.
René Provoost

High wine & beer bij Spijkerman
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CV-installatie en ketelvervanging
Storingen 24/7
Onderhoudsabonnement

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

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS
Noorderweg 99A
1456 NK Wijdewormer
brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

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.

GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

c

espe

g
zijn
Wij

: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente

d in

eer
ialis

www.knookagf.nl

Noorderweg 136 Wijdewormer 0299 - 42 24 80

Veldboer Eenhoorn
HORECA & GROOTVERBRUIK

www.veldboereenhoorn.nl
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Actie zwerfvuil verliep stormachtig
De weersverwachting was dramatisch voor die
zaterdag 16 maart, maar het viel uiteindelijk
op de harde, soms stormachtige wind en wat
spatjes na, toch nog mee. Er was ook nu weer
een ochtend en een middagploeg. De ochtendploeg bestond uit Lex Bösensell, Ed Meijn, Co
Butter, Frits Louwersheimer, Michel Bormans
en Harold Halewijn. De middagploeg bestond
uit Ciska Exalto, Marian Zandvliet, Martin Bank,
Rob Bonekamp, Jan Hartog, Sylvie Foucart, Jelmer Poutsma, Karen Vaartjes, José Zandbergen
en Elly Konijn. Voor dit weer, nog niet eens een
slechte opkomst.
En nog mooier, deze 2 ploegen hebben in
een dag, op een klein stukje Westerdijk en de
Westerdwarsweg na, onze polder weer helemaal schoon gemaakt. De opbrengst was ruw
geschat tussen de 2 ½ en 3 kubieke meter.
Bijzondere vangsten waren onder meer een
grote plaat Multiplex, een compleet wiel met
schijfrem en al, een complete koplamp van een
vrachtwagen, een fiets, een nummerplaat van
een auto, een kerstboom, een tuinstoel en grote partij vuurwerk resten. Bij de partij vuurwerkresten die we aan het einde van de Zuiderweg
vonden denken we dan, dit is niet door voorbijgangers in de berm gegooid en wanneer was
oudejaarsnacht ook alweer?
Onze dank gaat natuurlijk naar alle bovengenoemde mensen, maar toch willen we er twee
nog even apart benoemen. José Zandbergen
is wel in de Wijdewormer geboren, maar ze
woont al jaren in de Beemster, maar ze komt
wel helpen. En onze wethouder Harold Hallewijn woont in Oostknollendam, maar ook hij

Wijdewormer nu 1844 inwoners heeft. Als we dan bedenken dat er bij het opruimen
van het zwerfvuil 16 mensen
zijn betrokken waarvan er 2
niet uit de polder komen, dan

halen we nog lang niet de 1%. Maar we weten
ook dat er een aantal mensen in onze polder
zijn die regelmatig zwerfvuil opruimen en dat
merken we op sommige stukken wel aan de
hoeveelheid vuil. Ook dank aan deze mensen
in de hoop dat dit anderen aanspoort.
Na het rapen van het vuil kwamen de beide
ploegen nog even samen in het dorpshuis. Niet
iedereen was er, maar wie er wel was, was Co
Konijn. Hij kon ons melden dat de laatste medische uitslagen voor hem goed zijn uitgevallen.
Maar hij wilde er vooral nog even bij zijn ons te
bedanken. Maar wij moesten Co ook bedanken
dat hij dit achttien jaar lang heeft gedaan en
dat we vonden dat dit wel door moest gaan.
Dirk zei, dat als we dit over zouden slaan, dan
komt de klad erin. We moesten ook nog even
zeggen dat niemand dit beter kan organiseren
dan Co Konijn, maar dat er ook niemand hier zo
dichtbij komt als Dirk Kwantes. Dirk, geweldig
dat je dit heb opgepakt.
René Provoost

Na afloop in het Dorpshuis met Co Konijn in het midden achter de tafel en rechts van hem
wethouder Harold Halewijn.

Warme douche voor Mario

José Zandbergen en Elly Konijn

is er. We hoorden van Harold dat hij een week
later ook zou meelopen met het opruimen van
zwerfvuil in het Wormer- en Jisperveld. In de
Wijdewormer liep Harold samen met Michel
Bormans en ze deden de oude provinciale weg
en heel Neck. Ze vermeldden als positief punt,
dat er in Neck bijzonder weinig zwerfvuil lag.
Een compliment voor Neck.
In hetzelfde weekend kregen we het burgerjaarverslag in de bus en daarin lazen we dat de

In de consumentengids kunnen leden een duim omhoog
of een duim omlaag geven
voor een goede of juist slechte
service van een bedrijf. In de
consumentengids van afgelopen februari werd restaurant
Mario genoemd, natuurlijk op
een positieve manier.
Gudule Visser, een dame op
leeftijd, uit Dalerveen (zo’n
200 kilometer verderop, in
Zuidoost-Drenthe), kocht in
Juli vorig jaar via Travelbird
een dinervoucher voor 6 personen bij Mario. Er gingen
enkele maanden overheen

voordat men tot een datum kwam, maar in
november moest het etentje dan ook echt
plaats gaan vinden. Helaas ging Travelbird in
november failliet, en om alles nog erger te maken bleek dat Travelbird de vouchers nooit aan
Mario heeft betaald. De vouchers waren nu
dus eigenlijk waardeloos geworden. Aangezien
Gudule de vouchers al maanden eerder had
gekocht, hoopte ze nog even dat het geld toch
nog ergens op een rekening stond, maar helaas
is het geld met het faillissement ten onder gegaan. Mario besloot dat de familie niet de dupe
mocht worden van dit faillissement, en nodigde de groep alsnog uit om aan te schuiven voor
het diner. Dat is nog eens een goede service
van Mario!
Gert Oskam
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Rob Veenmans GW&L grote winnaar waterschapsverkiezingen
Op 20 maart waren er naast
de verkiezingen voor de provinciale staten ook de verkiezingen voor het waterschap.
De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was 51.4
%. In 2015 was dat nog 43.3%.
In het vorige nummer hadden
we een interview met Rob
Veenman. En laat nu de partij
van Rob, Groen Water en Land
(GW&L) de grote winnaar zijn.
Ze gingen van 4 naar 7 zetels.
Dus zochten we weer contact
met Rob en stelden hem een
aantal vragen.
Het heeft nogal lang geduurd
voordat de uitslagen van de
waterschappen te zien waren,
terwijl de provinciale staten al
lang bekend waren. Hoe komt
dat?
‘De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tellen en
zij beginnen met het tellen
van de provincie en daarna
voor de waterschappen. Vandaar dat de waterschappen
later komen. Maar men telt
ook twee keer, eerst op lijstniveau en daarna pas op kandidaatsniveau. Dat duurt langer
en daarom komt de definitieve uitslag pas maandag. Dan
is ook de informatie op kandidaatsniveau beschikbaar. ‘
GW&L is de grootste met
29.9% van de stemmen Dat is
een stijging van 14.6 %. Heb je
een verklaring voor deze stijging?
‘Het is moeilijk om in de

hoofden van de tienduizenden kiezers te kijken, maar er
zijn wel een aantal verklaringen te geven. Dit is de derde
verkiezing binnen de waterschappen met een lijstenstelsel. Daarvoor hadden we een
personenstelsel. Bij de eerste
verkiezing met een lijstenstelsel zijn de waterschapsverenigingen in de Zaanstreek en
Waterland, waaronder de Waterschapsvereniging Wijdewormer, bij elkaar gaan zitten,
en hebben ze Groen, Water &
Land in 2008 opgericht. Dat
betekent dat we nu ruim 10
jaar actief zijn. Dat doen we
heel consequent, onder meer
altijd met de slogan “de lokale maat in waterbeheer”. Die
consistente aanpak werkt. Wij
zijn gestart met 3 zetels, de
keer daarop gingen we naar 4
zetels en nu naar 7 zetels. In
de afgelopen 10 jaar hebben
we ons netwerk steeds verder
uitgebouwd en onze naamsbekendheid vergroot. Kortom,
gewoon gestaag doorgaan
met je werk en vertrouwen in
de aanpak. Een tweede reden
voor ons succes is de kwaliteit van onze kandidaten. Met
48 mensen, 24 mannen en
24 vrouwen, verspreid over
de hele regio kunnen we ook
waarmaken dat we die lokale
maat zijn. Daarnaast is onze
lijst heel breed opgebouwd:
plattelanders en stedelingen,
agrariërs en natuurbeschermers, watersporters en vissers, weg- en waterbouwers
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en juristen. Op die manier
kun je ook voor iedereen en
voor elke regio de juiste maat
zijn. Een belangrijke reden is
ook onze moderne aanpak:
24 mannen en 24 vrouwen,
om-en-om op de lijst. Daarmee hebben we de meeste
vrouwen op onze lijst in heel
Nederland. Vrouwen stemmen vaak bij voorkeur op een
vrouw en bij Groen, Water &
Land is dat goed mogelijk.’
Kun je aangeven op een schaal
van 1 tot 10 hoe tevreden je
bent?
‘We hadden wel op een kleine
groei van één, hooguit twee
zetels gehoopt. Met een stijging van drie zetels ben ik dan
ook meer dan honderd procent tevreden en blij, een 10
dus.’
Geeft zo’n verkiezing ook
spanning bij jou?
‘Zo’n verkiezing geeft ook bij
mij een gezonde spanning.
We hebben er met veel mensen veel energie en tijd in gestoken en dan hoop je ook dat
dit succes oplevert. En dat is
gelukkig gebeurd.’

Geeft deze uitslag veranderingen in het beleid van het
hhnk? En zo ja welke?
‘Het
hoogheemraadschap
probeert al een aantal jaren
omgevingsgericht en lokaal te
werken, samen met de mensen en bedrijven uit de regio.
Dat zal nu zeker verder versterkt worden.’
Worden er ook coalities gesmeed, net zoals in de politiek?
‘Na de verkiezingen moet er
bij het waterschap ook weer
een nieuw dagelijks bestuur
gevormd worden. De lijsttrekker van de grootste partij is
daarvoor de eerst aangewezene. Ik ben daar ook al mee begonnen. We hebben de eerste
gesprekken achter de rug.
Het zijn dus drukke tijden?
‘Dat zijn het zeker. Ik kreeg direct na de verkiezingen veel
vragen van de pers, ben zowel
door regionale, als landelijke
kranten benaderd. En we zijn
verder gewoon doorgaan met
formeren. We streven naar
een zo breed mogelijk bestuur.’
René Provoost

Uitslag waterschapsverkiezing
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
Lijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Partij
zetelverdeling 2019 2015
Groen, Water & Land
7
4
VVD
3
4
Water Natuurlijk
3
4
CDA
2
4
PvdA
4
3
Natuurlijk Boeren, Burgers, Waterbelang
1
2
50PLUS
2
1
AWP Niet politiek, wel deskundig
1
1
ChristenUnie
0
0

Zo stemde Wijdewormer
		
Aantal stemmen percentage
1
Groen, Water & Land
500
53,4
2
VVD
103
11
3
Water Natuurlijk
70
7,5
4
CDA
61
5,5
5
PvdA
68
7,3
6
Natuurlijk Boeren, Burgers, Waterb.
40
4,3
7
50PLUS
45
4,8
8
AWP Niet politiek, wel deskundig
33
3,5
9
ChristenUnie
17
1,8

Zo hebben we gestemd

In heel Noord-Holland
Aantal kiesgerechtigden 		
Opkomst		
56,4%
Partijen		
2019
VVD
14,5
D66
9,9
PvdA
9,6
PVV
5,6
SP
5,0
CDA
6,6
Groen Links
15,2
Partij voor de Dieren
6,1
50PLUS
2,8
Ouderenpartij NH
1,4
NIDA
0,4
Code Oranje
1,4
Forum voor Democratie
15,3
DENK
2,4
Christen Unie
3,2
Overige
0,0

1.939.159
1.093.299,
percentages
2015
18,3
15,7
11,5
10,8
10,5
9,3
7,2
4,8
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4

In heel Wormerland		
in Wijdewormer
Aantal kiesgerechtigden
12980
Opkomst
7833, 60,3%		
959
Partijen
percentages
2019
2015
2019
VVD
14,5
18,9
20,3
D66
7,1
11,8
6,3
PvdA
10,9
11,4
8,6
PVV
6,2
11,2
6,4
SP
6,6
13,9
4,9
CDA
7,6
9,8
10,8
Groen Links
13,5
6,0
10,1
Partij voor de Dieren
5,6
4,5
4,0
50PLUS
3,4
0,0
2,6
Ouderenpartij NH
1,9
2,5
1.4
NIDA
0,1
0,0
0,0
Code Oranje
1,7
0,0
1.4
Forum voor Democratie
16,7
0,0
19,6
DENK
0,7
0,0
0,0
Christen Unie
3,3
0,0
0,0
Overige
0,0
3,0
0,0

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



K.

de Graaf

Amperestraat 11k

1446 TP Purmerend

(0299) 841337

(06) 46417291

Info@kevindegraaf.nl
www.kevindegraaf.nl

Waterschapsvereniging Wijdewormer gaat op in Groen, Water & Land
De
Waterschapsvereniging
Wijdewormer bestaat niet
meer. Ze is opgegaan in het
waterplatform Groen, Water
& Land, dat aan de waterschap verkiezingen meedeed
als lijst 1. Dit besluit is 13
maart bevestigd tijdens een
algemene ledenvergadering in
het Dorpshuis in Neck.
De
Waterschapsvereniging
Wijdewormer is opgericht
begin jaren tachtig, toen de
leden van het waterschaps-

bestuur nog op persoonlijke
titel werden gekozen. Directe
aanleiding was destijds onvrede over de verdeling van
dijkgronden onder boeren uit
de Wijdewormer ten behoeve het weiden van schappen
en het oogsten van hooi. De
waterschapsvereniging schoof
kandidaten naar voren en
deze kandidaten werden kritisch gevolgd door hun achterban.
Dat veranderde toen in

2008 werd afgestapt van
het personenstelsel en ook
de waterschappen, net als
de landelijke, provinciale en
gemeentelijke
overheden,
overstapten naar een lijstenstelsel. Dit gecombineerd
met de schaalvergroting bij
waterschappen en verenigingen heeft ertoe geleid dat al
eerder andere verenigingen
zijn opgegaan in waterplatforms. Nu heeft oom de waterschapsvereniging Wijde-

wormer daartoe besloten.
De vereniging gaat op in het
waterplatform Groen, Water
& Land, waarvan het ooit een
van de founding fathers was.
In het dagelijks bestuur van
Groen, Water & Land krijgt
Wijdewormer in de persoon
van Peter Duijn een bestuurslid naast Rob Veenman en Klazien Hartog.
Roy Buijze
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer

THE BEST STEAK IN TOWN

Hoog percentage geslaagden voor
de eerste keer!

keuken geopend vanaf 17.00 uur
dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 0299 - 47 05 72
Provence 20 1448 JD Purmerend
telefoon 0299-473155 of 06-12201831
www.nicoboots.nl

Weerwal 15, 1441 AL Purmerend

ZUID-AMERIKAANS GRILL RESTAURANT
Vlees, vis- en vegetarische gerechten bereid op de HOUTSKOOLGRILL

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

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

OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen
ZUIDERWEG 15 1456 NC WIJDEWORMER

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond
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Cor Konijn 06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866
Noorderweg 113
1456 NL Wijdewormer
Telefoon: 0299 - 421817

tel. 0299 - 421035 fax 0299 - 437576
www.oliecombinatievanderveen.nl

Hollywood ambities gloren aan de Ringdijk
De film van Rutger Auee (24) is getiteld The
Chase. Een thriller dus. En een beetje phantasy,
legt hij uit, twee dagen na de première in het
Vue theater in Purmerend. Dat hij zijn film vertoonde op de avond dat de Oscars, de bekendste filmprijzen, werden uitgereikt is volgens
Rutger puur toeval. We praten bij hem thuis,
een woonark aan de Ringdijk.
Rutger heeft altijd willen acteren. Noemt het
nog steeds zijn grootste hobby. Hij deed het
op school en bij de amateur toneel vereniging
Jong Nieuw Leven. De toneelvereniging is er
niet meer, maar Rutger wil nog steeds spelen.
Na zijn middelbare school deed hij een opleiding animatie, liep stage als activiteitenbegeleider op verschillende plekken in de kampeerwereld. Rutger: ‘Leuk werk hoor. Je bent vooral
met kinderen bezig, dus wat doe je dan. Een
minimusical een happy disco, dat soort dingen.’
Maar het acteren bleef trekken dus besloot
Rutger een eigen film te maken. Hij zegt: ‘Die
is compleet mislukt, maar dat geeft niet, want
van de ervaringen hebben we geleerd.’ We is
een vriendengroep van vijf man. ‘Jeugdvrienden met allemaal wat tijd over om in een filmproject te stoppen. We hadden een idee en
daar hebben we een script van gemaakt. Dat
was in een maand af. En toen zijn we gaan filmen.’
Het duurde nog vijf maanden voor Rutger kon
gaan monteren, want ja, dat is de eerste les,
filmen is vooral geduld hebben en wachten.
Rutger: ‘Dat klopt wel. We hebben vooral veel
tijd gestoken in het zoeken van de juiste locaties. We hebben in Purmerend gefilmd, op de
Utrechtse heuvelrug en in Zuid-Limburg. Vijf
maanden zijn we bezig geweest, maar als je
nou optelt hoelang we hebben gefilmd. Ik denk
dat er in totaal vijf draaidagen zijn geweest en
als je de wachttijden ervan aftrekt, misschien
alles bij elkaar nog geen 24 uur echt gefilmd.’
Het komt erop neer, legt Rutger uit, dat het
heel lastig is om in twintig minuten een compleet verhaal te vertellen. Dus het moest met
vallen en opstaan. ‘Ik leer slecht uit boeken, ik
moet het in de praktijk doen.’ En met de lessen
uit het eerste mislukte project en zijn ervaring
met het maken van videopresentaties en promotiefilmpjes voor bedrijven, iets waar hij misschien zijn bedrijf van zal gaan maken.
The Chase is zoals de titel al laat zien een Engelstalig product geworden. En ook al is deze
productie wel geslaagd, Rutger en zijn kompanen nemen er weer een hoop leerpunten
van mee. ‘Natuurlijk’, zegt hij, ‘mag ik niet verwachten dat het al meteen perfect is. Maar we
hebben gelukkig kunnen constateren dat de
mensen die naar de voorstelling in Vue zijn gekomen op hun stoel geplakt zaten en geboeid
zijn blijven kijken.’

Rutger Auee voor de poster van The Chase

Dat geeft moed. Meer voorstellingen? Rutger:
‘Dat hoop ik wel. Ik heb geluk gehad dat ik de
zaal in Vue voor niets kon krijgen, omdat ik daar

al drie jaar werk. Het moest
natuurlijk wel op een raar
tijdstip, zondagavond 11.00
uur, maar dankzij facebook en
twitter toch de zaal behoorlijk
gevuld gekregen. Maar of me
dat weer een keer lukt weet ik
niet. We zetten de film in ieder
geval op You Tube, zodat meer
mensen er naar kunnen kijken
en zelf gaan we aan de slag
met een nieuwe film.’ De film
is te vinden op https://www.
youtube.com/watch?v=LW7ZP_RJ5O4.
Ideeën daarvoor heeft Rutger genoeg. ‘We hebben een
verhaal, we willen dit keer
een speelfilm maken met een
normale lengte van ongeveer
anderhalf uur en met een serieus onderwerp. Ik wil mezelf
daarin kunnen bewijzen als acteur, want mijn ultieme droom
is toch om in Hollywood aan
de bak te komen. We weten
inmiddels dat de film uiteindelijk nooit precies zo gaat als
je in het script beschrijft, maar
gelukkig ben ik goed in improviseren.’

U heeft wat vergeten
Hondenpoep is een terugkerend punt van ergernis in de Contactcommissie. De overlast is
op de ene plek erger als op de andere. Een favoriete uitlaatplek is op de Ringdijk. Onderweg
op de parkeerplaatsen, maar ook op het grasveldje voor de eerste ark van Ger van der Hoek.
Een hekel aan honden heeft Van der Hoek niet,

maar aan de drollen voor zijn
deur des te meer. Regelmatig
stapt hij of zijn visite in een
hondendrol en dat merk je
vaak pas als je binnen bent.
Daarom probeert hij er wat
aan te doen. Als er weer iemand zijn hond heeft uitgelaten en de eigenaar zijn hond
zijn behoefte heeft laten doen
om zonder om te kijken door
te lopen, dan plaatst Ger daar
een bordje met de tekst “u
heeft wat vergeten”.
Nu maar hopen dat hondeneigenaren zich er iets van aantrekken en hun verantwoordelijkheid nemen.
René Provoost
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Open Golf Dag 13 april
De Zaanse Golf Club organiseert zondag 13 april weer
een open dag. ZGC biedt bezoekers dan de gelegenheid
om zelf te ervaren hoe leuk
de golfsport is en hoe leuk dat
is op de baan van de Zaanse
Golf Club. Daarnaast kunnen
bezoekers van de open dag
ook een inkijkje nemen in ons

verenigingsleven.
Tijdens eerder open dagen
hebben we gezien dat enthousiaste bezoekers zijn gaan golfen en lid zijn geworden van
de Zaanse Golf Club. Daarom
doen wij ons best om van
de open dag op 13 april een
succes te maken. Vanaf 11
uur tot 4 uur, kunnen bezoe-

kers binnenlopen voor een
rondleiding gevolgd door een
gratis beginners les van onze
professionals Mark en Gaby of
een voor het spelen van gratis rondje te golf (voor golfers
met een handicap).
Gasten worden bij binnenkomst in groepjes ingedeeld
en gekoppeld aan een gast-

heer of gastvrouw die de
groepjes begeleiden tot en
met de afsluiting met een
drankje in het clubhuis. Een
groepje kan bestaan uit beginners die les krijgen of uit
flights van golfers die een
rondje komen golfen.

Wilhelmina: ‘Ik hoop, dat ge Uw mooie pold

Rubriek over vroeger van
de Stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer.
Reacties/tips:
secretariaat@chww.nl
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In de collectie van het
Noord-Hollands Archief bevindt zich bijgaande intrigerende foto. De fotograaf is
onbekend, evenals het gefotografeerde drietal. De enige informatie die het archief
over de foto heeft, is dat die
op 27 januari 1916 zou zijn genomen, plus de trefwoorden:
‘Wijde Wormerdijk’ en ‘Watersnood 1916’.
Het allereerste wat je denkt bij
het zien van de foto is: dat is
Wilhelmina, en die man rechts
zal dan wel een lakei zijn.
Heeft koningin Wilhelmina gedurende de watersnoodramp
van 1916 ook een bezoek gebracht aan de Wijdewormer?
In de lokale geschiedschrijving
(Jo Hallers 350 jaar de Wijdewormer, en 100 Jaar Wijde
Wormer) is over een bezoek
van Wilhelmina aan de Wijdewormer niets terug te vinden,
en het is hoogst onwaarschijnlijk dat als de auteurs van die
boeken iets over een dergelijk
bezoek zouden hebben vernomen, zij dat als te onbeduidend terzijde zouden hebben
geschoven.
Toch blijkt het te kloppen: koningin Wilhelmina heeft ten
tijde van de watersnoodramp
van 1916 wel degelijk een bezoek aan de Wijdewormer gebracht.
Bij de watersnoodramp van
1825 kwam de Wijdewormer helemaal onder water te

Algemeen Handelsblad van 17 februari 1916

staan. Bij die van 1916 bleef
de polder gespaard, maar veel
scheelde het niet.
Als gevolg van zware, dagenlang aanhoudende noordwester storm steeg het water in
de Zuiderzee zodanig dat de
dijken het begaven. Marken
werd als eerste getroffen in
de stormnacht van 13 op 14
januari 1916, waarbij zestien
Markers om het leven kwamen. Daarna overstroomden
heel Waterland, Amsterdam-Noord en Oostzaan.
In de Wijdewormer dreigde
de ringdijk het te begeven,
evenals in 1825 ter hoogte van
het Wormergat. Met hulp van
honderden militairen werden
in allerijl echter kistdammen
aangebracht in de dijk, en
werd een tweede overstroming voorkomen.
Zodra de omstandigheden dat
enigszins toelieten werden
alle getroffen of bedreigde
gebieden door Wilhelmina
bezocht – per boot, trein of
auto. Zij werd daarbij verge-

zeld door hofdame freule Catharina Sloet van Marxveld,
en adjudant jonkheer Cornelis
Hooft Graafland.
Dergelijke bezoeken verliepen
in de heersende chaos soms
geheel à l’improviste, zonder
vooraankondiging. Op maandag 17 januari bezocht Wilhelmina bijvoorbeeld Buiksloot,
Broek in Waterland, Monnickendam, Volendam, Durgerdam en Schellingwoude. In
Schellingwoude vroeg zij aan
een soldaat die in de weer was
met een weerspannige koe: ‘Is
zij een beetje ondeugend?’
Waarop de soldaat antwoordde: ‘Het zal wel gaan, juffer.’
Hij had geen idee wie zij was.
Het bezoek aan Marken – op
dinsdag 18 januari, de dag
waarop de zestien slachtoffers
werden begraven – werd wel
van tevoren aangekondigd.
Maandag 17 januari stuurde adjudant Hooft Graafland
burgemeester W.A. de Groot
van Marken een telegram dat
H.M. voornemens was het ei-

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

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

der moogt bewaren’
land de volgende dag te bezoeken, en dat zij er prijs op
stelde ‘indien de begrafenis
dan afgeloopen was’.
Een maand later, woensdag
16 februari 1916, bezocht Wilhelmina ook Zaandam en het
Kalf, waarna, al stond dat officieel niet op het programma,
besloten werd bij het Heerenhuis ook even de Wijdewormer in te lopen. ‘Met belangstelling vroeg H.M. naar de
constructie der kistdammen.
Zelfs zag de Vorstin er niet tegen op, een eindje boven op
de kistdammen te wandelen
om alles goed op te nemen.
Het was een echt interessant
toneeltje, de Vorstin moeite
doend op dat primitieve dijkje op de been te blijven. Maar
toch ging het,’ berichtte het
Haarlemsch Dagblad een dag
later.
Aan datzelfde dijkje, het einde van de Zuiderweg, bezocht
Wilhelmina vervolgens een
ondergelopen arbeidershuisje, waarvan de bewoners
(genaamd Stam) op zolder
bivakkeerden. Dagblad De
Tijd sprak van ‘een woning die
rondom en diep in het water
stond en waarin desondanks
nog menschen woonden’. Hen
bezoeken op hun zolder was
uitgesloten, oordeelde H.M.’s
gevolg, want dan moest de
koningin een smal, wiebelig
laddertje op. ‘Waarom niet?
wierp Hare Majesteit tegen

‘Wijde Wormerdijk’, ‘Watersnood 1916’

en meteen was Zij reeds boven,’ aldus het Haarlemsch
Dagblad. Hofdame Sloet van
Marxveld bedankte voor de
eer.
In het Heerenhuis schudde
Wilhelmina ten slotte nog
het bestuur van waterschap
De Wijdewormer de hand:
dijkgraaf Simon Klomp, en de
heemraden Cor Konijn, Jan
Haan, Teunis van Twisk, en
Gerrit Breebaart. ‘Ik hoop, dat
ge Uw mooie polder moogt
bewaren,’ sprak zij tegen dijkgraaf Klomp. Daarna liep het
koninklijk gezelschap weer
naar het Kalf, vanwaar het per
automobiel richting Zaanse
Dam ging.

De voorlopige tussenstand is
dus als volgt. Ja, Wilhelmina
heeft op 16 februari 1916 ook
een bezoek gebracht aan de
Wijdewormer. En nee, zij staat
dus niet op bijgaande foto,
want die is al op 27 januari
1916 gemaakt – tenzij zij de
Wijdewormer twee keer heeft
bezocht natuurlijk.
Het bestuur van het waterschap liet zich allerminst
voorstaan op de koninklijke
ontmoeting. Een dag later,
donderdag 17 februari, vergaderde het bestuur in het
Dijkhuis. De notulen van
die vergadering reppen met
geen woord over het bezoek.
Heemraad Breebaart was

verhinderd wegens ‘ongesteldheid’. ‘Gelukkig, zegt de
Dijkgraaf, is op ’t oogenblik de
toestand van den dijk gunstig
zoodat hij hoopt dat ’t een
gezellige vergadering mag zijn
en spreekt de wensch en de
hoop uit dat wij onzen Polder
mogen behouden voor de watervloed.’
Weer een dag later, vrijdag
18 februari, was de toestand
van de dijk zodanig, dat de bevolking van de Wijdewormer
alsnog de opdracht kreeg de
polder zo spoedig mogelijk te
verlaten.
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SANITAIR SPECIAALZAAK

SANDERS

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN

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

mengkranen,
radiatoren,
keukenkranen,
klemfittingen,
klokthermostaten
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Ringdijk 24
1456 AJ Wijdewormer

De kapper bij u in de buurt.
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
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verwarming,
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ADMINISTRATIEKANTOOR VAN NU

Ellen’s knipschuur
De openingstijden zijn:

gas, sanitair,
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Kom het gerust eens proberen
als cadeautje aan jezelf of voor
een ander!
Ada Hanemaaijer
06 47177587
www.adacadabra.nl

GEREEDSCHAP IN BRUIKLEEN

DESKUNDIG ADVIES

GAS SANITAIR
VERWARMING

Speciaalzaak in:
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Wat doen die manden daar?
Op 27 februari werden we getipt dat er bij de
kruising Munnikdijk, Oude Provincialeweg een
hele partij manden in de berm lag. Het leek
erop dat een vrachtwagen ze in de bocht had
verloren. Maar dit bleek niet het geval te zijn.
De manden moesten naar de Achterdichting
in Oostzaan. Maar om bij het afleveradres te
komen, moet je via de Westerdwarsweg. De
navigatie vertelde de vrachtwagenbestuurder,
dat je dan via afrit 4 van de A7, en daarna via
de Munnikdijk moest. Maar als je vrachtwagen
hoger is dan 3.70 meter, dan kom je bij een
voor ons bekend probleem. Het viaduct onder
de Oude Provincialeweg is dan wel 4 meter
hoog, maar daarna komt het viaduct van de A7
met een doorgang van 3.70 meter.
Ja, doorrijden is geen optie, hoe moet hij daar

dan komen? Dus bellen naar het bedrijf waar
hij moest zijn. Hij krijgt het advies om de lading daar ter plekke maar te lossen want een
grote vrachtwagen zou via alle bochten langs
de smalle Westerdwarsweg en Achterdichting
alleen maar meer problemen tegen komen en
keren was ook geen optie. Het
bedrijf zou de manden daar
wel op komen halen.
jaar € 2,50 per persoon. De Nu was er iemand ter plaatBannetocht voert u langs de se toen wij kwamen en die
mooiste plekjes in onze ge- was de manden keurig aan
meente Wormerland. Ook dit het opstapelen. Dat is de rejaar is er weer een puzzeltocht den waarom het er op de
waar de kinderen een mooie foto niet uitziet of ze van een
prijs mee kunnen winnen. In vrachtwagen zijn gevallen. Nu
elke kern is er weer een acti- zijn wij van nature toch wel
viteit. Onderweg is er een ver- nieuwsgierig. Dus wij stelden
snapering en na afloop krijgen de vraag, wat doen jullie met
de deelnemers bij een volle die manden? De manden zijn
stempelkaart een medaille.
De stempelposten sluiten om
17.00 uur. Het 5 mei comité
heeft er alles aan gedaan om
dit weer een geslaagde dag te
Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal
laten worden.
René Provoost gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456
bestaan nog de volgende mogelijkheden.

Bannetocht 5 mei 2019
Op Bevrijdingsdag 5 mei is
weer de ‘Bannetocht’. Het is
alweer voor de 24ste keer dat
deze prachtige fiets/wandeltocht over ongeveer 26 kilometer wordt gehouden. De
tocht gaat zoals elk jaar door
alle kernen van Wormerland.
Elk jaar is er een ander thema.
Dit jaar is het thema “Wormerland in beweging”. Voor
de Wijdewormer is de start
weer in het dorpshuis. De
starttijd is vanaf 9.00 uur tot
14.00 uur en voor wandelaars
van 9.00 uur tot 11.00 uur. De
tocht is voor kinderen tot en
met 12 jaar gratis en vanaf 13

Abonnementen en journaalpost

Vreugdevol breicafé
Gedeelde vreugd is dubbele
vreugd, dit is het motto van
het breicafé en vandaar dat
we van die gezellige bijeenkomsten hebben.
Er is altijd weer wat nieuws te
horen op het gebied van creativiteit en dat geven we graag
aan elkaar door.

bestemd om de as van een
overledene, samen met aarde in de mand te doen. Dan
wordt er een boom in geplant
en als hij na een periode is
aangeslagen, dan kunnen de
nabestaanden hem op komen
halen. Je kunt de boom dan in
je eigen tuin planten. Maar als
je driehoog achter woont, dan
kan dat dus niet? Jawel, er zijn
ook plekken, waaronder het
Vondelpark in Amsterdam,
waar deze bomen geplant
kunnen worden.
En voordat u de manden wilt
tellen, het zijn er 504. En
denkt u, daar wil ik meer over
weten, het bedrijf heet “Remember in Green”. Maar toen
we in gesprek waren merkten
we wel dat we niet de enige
nieuwsgierigen waren. Om
de paar minuten stopten er
wel een iemand met de vraag
wat is er aan de hand? En voor
iedereen die erlangs reed en
dacht, wat is dit nou? Dan
weet u het nu.
René Provoost

Een prettige ervaring is ook
dat er veel te lezen is in tijdschriften en handwerkbladen.
Ook op internet is veel te vinden, vaak met tekst en uitleg.
Het volgende breicafé is op 17
april bij Thea Lambalk, Wildschutweg 1.

Afhaalabonnement
Op een door de abonnee aangegeven adres binnen het postcodegebied 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 Nederland: € 38,00 per jaar.
Voor aanmeldingen/wijzigingen/opzeggingen:
penn@wijdewormerjournaal.nl
Journaalpost
Journaalposten kunt u per mail doorgeven aan redactie@wijdewormerjournaal.nl. Geef in de mail aan in welke maand u
de advertentie wilt plaatsen.
Tarieven:
€ 0,50 per regel in standaardopmaak Wijde Wormer Journaal
(dit kader is 2 standaard kolommen breed).
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Nieuwe opblaashal van AZ
Bij het trainingscomplex van
AZ aan de Zuiderweg is een
nieuwe opblaasbare trainingshal verrezen. Met deze hal kan
AZ in alle weersomstandigheden optimaal training geven.
Deze hal is ongeveer 75 meter breed, 105 meter lang en
20 meter hoog. Hiermee is de
hal bijna net zo groot als een
normaal speelveld, zodat de
spelers er ook trainingswed-

strijden kunnen spelen.
Daarnaast kan AZ, naast de
gebruikelijke trainingen, ook
allerlei fysieke testen uitvoeren bij de spelers. Binnen de
hal ligt een kunstgrasveld dat
de spelers kunnen gebruiken.
De hal ligt deels op het terrein
van voetbalclub ZCFC, en die
mag er ook gebruik van maken.
Opblaashal en AZ-complex gezien vanaf de Zuiderweg
Foto: Lucas van de Weijer

Seniorendag donderdag 13 Juni 2019

Genieten van vliegende deur
Gelukkig had iedereen op 5
maart in de Wijdewormer z’n
kippen, konijnen en kinderen binnen gehouden en hun
schoonmoeder aangelijnd. Er
was een bijzondere creatie op
oorlogspad. Daar was ie dan:
DE ZEEAREND!!!
Met zijn spanwijdte van 2,25
meter en z’n gigantische klauwen, zweefde hij over onze
polder. Wat een machtige
verschijning. Dan sta je dus
wel af en toe in de schaduw.
Mijn vrouw en ik zagen hem
vanuit onze tuin aan de Kuilweg maar er waren mensen
die er letterlijk onder stonden.
Onder hen onze plaatselijke
vriendelijke vogelvriend Ron
Gans. Die heeft hem helemaal
goed kunnen bekijken evenals

Karen Vaartjes, die toevallig
verderop stond om vogels te
fotograferen. En toen kreeg
ze opeens dit enorme gevaarte voor haar lens. Wat heeft
ze daar mooie foto’s van gemaakt. Fantastisch!
Ongeveer een jaar geleden
werd de zeearend ook al in de
polder gezien en nu dus weer.
Hopelijk kunnen we nog vaker
van deze “vliegende deur” genieten, als ie over komt vliegen. Maar dat zal altijd een
verrassing blijven. De natuur
laat zich niet sturen.
Met dank aan Ron Gans voor
de info en Karen Vaartjes voor
de mooie foto’s van de zeearend.
Sjaak Mol

De zeearend, gefotografeerd door Karen Vaartjes (Zuiderweg)
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Ook dit jaar gaan de senioren
een dagje uit. De organisatie heeft alles weer geregeld
voor een onvergetelijke dag.
De bus staat vanaf 8.45 uur op
het Wijdewormerplein en het
vertrek is om 9.00 uur. Waar
de reis heengaat, blijft zoals
altijd een verrassing.

Voor aanmelden en informatie kunt u terecht bij de
organisatie, Jaap en Ina Poel
06-16437316 en Toon en Atie
van Diepen 06-30420909. In
de maand mei komen zij nog
langs bij de bekende adressen.
Noteert u alvast de datum in
de agenda: donderdag 13 juni.

Wijdewormerplein 3
1456 CB Wijdewormer
Tel.: 0299 421266
06-40612799
06-15449772
NL89RABO 0129578037

Agenda dorpshuis in de komende weken
Vaste activiteiten dorpshuis

Variabele activiteiten dorpshuis
Dag
Do 11-4
Za 13-4
Ma 15-4
Za 20-4
Zo 21-4
Ma 22-4
Vr 26-4
Za 27-4
Zo 28-4
Za 4-5
Zo 5-5
Ma 6-5

Wat
Besloten feest
Tochie WRMRLND
Live muziek met Bands
Contact Commissie
Palingroken (IJsselmeer)
Bestellen via Edwin
06-15449772
Gesloten i.v.m. Pasen
Gesloten i.v.m. Pasen
Besloten feest
Koningsdag (O.C.)
Besloten feest
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Gezellige muziek
Prijsuitreiking Tochie in
Groos

Tijdstip Zaal
20:00 Foyer
14:00 Foyer
20.:30 Foyer
16:00 Foyer

14:00
14:00
14:00
19:30
09:00
16:00
19:30

Foyer
Dorpshuis
Foyer
Foyer
Foyer
Groos

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 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 activiteit in het dorpshuis starten.
Accordando
Badminton
Baloe
Biljarten
Bridge
Dameskoor
Dansles
Kobundo
Aerobic Veren. Odin
Ouderensoc.
Purple
Volleybal

donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag
vrijdag
zondag
vrijdag
maandag
donderdag
woensdag
dinsdag

19:00
20:00
15:00
19:30
19:30
13:30
19:00
20:00
20:00
13:00
20:30
20:00

Grote Zaal
Gymzaal
Gymzaal
Foyer
Foyer
Vergaderzaal
Grote Zaal
Gymzaal
Gymzaal
Foyer
Vergaderzaal
Gymzaal

Carnaval Wijdewormer
Hoewel de temperaturen laag
waren, de wind van zich liet
horen en ook de regen niet
ontbrak, trok er op zondag 3
maart weer een bonte carnavalsstoet door het dorp. Met
een vrachtwagen, voorzien
van een flinke geluidsinstallatie, voorop, trok de stoet
door de bebouwde kom. Na
een half uurtje lopen kwam de
stoet weer aan bij het dorpshuis. Hierna kon men de door
de wind gehavende outfits
herstellen, en natuurlijk even
opwarmen.
Na de officiële overhandiging
van de sleutel van het dorp
door burgemeester Tange aan
prins carnaval Edwin Kroeze,
konden de festiviteiten echt

Optocht van de bonte stoet in de regen

beginnen. Na een dankwoord
namen ook dit jaar Pip&Pelle
de show over, en de 100 tot
120 kinderen volgden al snel
het aanstekelijke enthousi-

asme van deze act. Ook hier
gold weer dat als de kinderen
blij zijn, de (groot)ouders ook
blij zijn, en mede dankzij het
springkussen was er volop

vertier.
De carnavalsvereniging geeft
aan blij te zijn met het enthousiasme vanuit het dorp. Het is
elk jaar weer lastig gebleken
om sponsoren te vinden, maar
ook de animo om mee te doen
is wel eens minder geweest.
Aan deze editie heeft het in ieder geval niet gelegen. Dankzij
de leden van carnavalsvereniging “De Nathalzen” en de
sponsoren werd er gezorgd
voor limonade en chips voor
de kinderen, de springkussen
én de leuke act. Als de vereniging én de sponsoren volgend
jaar zich net zo inzetten als dit
jaar, worden er volgend jaar
zelfs méér springkussens geplaatst!
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Bouw- en aannemingsbedrijf

Ruud John
Oosteinde 19
1647 AA Berkhout
Tel. 0299 551120
Fax: 0299 551005
Mob: 06 23669845

Wouters bv

LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek
Kwadijkerweg 3a
1461 DW Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

DE HEER
Elektrotechniek
Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra
fax 0299 463343
tel. 0299 461980 / 06 53883296
info@deheer-elektrotechniek.nl
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant

THE BLUE LOTUS
Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering
Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster en Neck
bij u thuis of op het werk

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

Nieuwstraat 71 1441 CL Purmerend
Tel. 0299-434999 fax 0299-422715
www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl

poel makelaardij
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