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Gelukkig Nieuwjaar
De laatste klokslag had na
middernacht amper geklonken of het eerste vuurwerk
ging de lucht om 2019 te verwelkomen. Onze eerste foto
van het nieuwe jaar maakte
Siem van de Brom voor het
Dorpshuis.
We hopen u in 2019 nog veel
fraaie beelden te kunnen laten zien en u nauwgezet te
berichten over wat er in de
Wijdewormer gebeurt. Voor
nu wensen wij u namens redactie en bestuur van het
Wijde Wormer Journaal veel
voorspoed en geluk in 2019.

Glasvezel gaat door: 41% van de inwoners doet mee!
Ja, het is zeker. Begin 2019
gaan de schoppen in de grond
en ongeveer een jaar later
heeft iedereen die een abonnement heeft afgesloten een
glasvezelaansluiting aan huis.
Woensdag
19 december was het tijd voor
de onthulling van het percentage afgesloten abonnementen voor glasvezel in Zaan-

Piet Grootenboer maakt het
percentage bekend

streek Waterland Buiten. Dat
bleek voldoende want 41%
van de inwoners heeft gekozen voor glasvezel.
Piet Grootenbroer, directeur
van Glasvezel buitenaf, onthulde dit percentage in het
dorpshuis in Wijdewormer
in het bijzijn van de ambassadeurs, lokale verkopers en
wethouders van de betrokken
gemeenten. “Hier hebben we
het allemaal voor gedaan, al
die uren die iedereen erin gestoken heeft”, was de algemene reactie van iedereen die er
zoveel tijd in heeft gestoken
om glasvezel in onze polder
mogelijk te maken.
Bij deze bijeenkomst maakte
Glasvezel buitenaf ook bekend
dat inschrijving voor glasvezel

nog open staat tot 1 februari
a.s. zonder dat de extra aanlegkosten in rekening worden
gebracht. Wie na die datum
mee wil doen, betaalt minimaal € 995,- aansluitkosten
extra, bovenop de abonne-

mentskosten en de vastrechtvergoeding voor het buitengebied. Meer informatie: www.
glasvezelbuitenaf.nl, deelgebied Zaanstreek Waterland
Buiten.
Mark van de Weijer

Ambassadeur Dirk Huisman snijdt de taart aan
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Komende data
Volgende WWJ
zaterdag 2 februari
Kopij uiterlijk op:
woensdag 23 januari
Ophalen huisvuil
Grijs:
dinsdag 8 januari
Plastic:
dinsdag 22 januari
Groen:
dinsdag 15 en 29 januari
Oud papier
Op onderstaande zaterdagen:
26 januari
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen
van 11:45 tot 12:15 uur
8 januari

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
11 januari
Contact Commissie
Vergaderingen van de Contact Commissie in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur:

Smoelenboek editie 2000 gezocht
Tijdens een langdurige verbouwing aan hun huis aan de
Hallerweg konden de bewoners slechts een klein deel van
hun woning gebruiken. Veel
spullen werden tijdelijk opgeslagen om ruimte te maken
en verdwenen in dozen naar
de zolder. Zo ook het enige
exemplaar van het smoelenboek van 2000. De verbouwing is inmiddels achter de
rug en alle spullen van zolder

zijn weer uitgepakt. Alleen het
smoelenboek van 2000 kwam
daarbij niet tevoorschijn. Wat
daar is misgegaan is niet duidelijk, maar het is wel heel erg
jammer, want ze zijn al heel
lang niet meer in voorraad.
De vraag is dus: wie heeft nog
een smoelenboek anno 2000
en wil dit afstaan? Mail even
naar de redactie dan maken
wij dit gezin weer helemaal
compleet.

Vrachtwagen naast de brug
Zoals de meeste mensen in
de Wijdewormer wel zullen
weten zijn de bruggen van
de boeren niet zo heel breed.
Daar kwam een vrachtwagenchauffeur ook achter toen hij
op 1 december zijn wagen met
bietenpulp naast de brug van
Jos reed. Toen de chauffeur

wiel naast de brug kwam. Dit
was geen groot probleem geweest als de combinatie geen
50 ton had gewogen. Omdat
de trekker met de shovel
niet op de brug getild geworden, moest er een telekraan
bijkomen. De kraan tilde de
voorkant van de vrachtwagen

de brug op wou rijden redden
hij het met de achterkant van
de wagen niet. Om met de
achterkant niet van de brug
af te vallen wou hij achteruit
steken, maar dit ging ook niet
zoals geplant. Hij zat per ongelijk aan het stuur waardoor de
trekker met het rechter voor-

op en zetten deze terug op
de brug. De schade aan de
vrachtwagen was minimaal,
alleen een beetje schade aan
de lak. Maar het duurde wel
een tijdje voordat de weg
weer vrij was. Daarna draaide
de chauffeur zijn combinatie
in 1 keer de brug op.

Grof vuil
Grof vuil kan worden afgegeven bij een van de beide

Alsjeblieft geen hondenpoep in voetbalkooi
Beste mensen,
In de voetbalkooi bij ons op school aan het Wijdewormerplein ligt vaak hondenpoep.
Als wij voetballen hebben wij hier last van, want er
staan veel kinderen in.
Je mag er na schooltijd met je hond spelen. Maar als je
hond poept, ruim het dan wel op want wij hebben er
heel veel last van als wij gaan voetballen.
Groetjes,
de leerlingen van OBS Wijdewormer school.
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Burgemeester geeft vuurwerkvoorlichting aan leerlingen basisschool
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Burgemeester Peter Tange en
kernregisseur Harry Kos waren 13 december naar onze
basisschool gekomen om de
leerlingen van groep 7 en 8
te informeren over vuurwerk.
Noodzakelijke
voorlichting
vond de burgemeester want
het afsteken van vuurwerk
kost elk jaar veel slachtoffers.
Tijdens de jaarwisseling van
2017 waren dat er landelijk
434 en dat was iets minder
dan het jaar ervoor. “Maar”,
vervolgde de burgemeester
“daaronder waren wel meer
kinderen jonger dan 15 jaar.
In 2016 nog 99, maar in 2017
waren dat er 119.” Het is dan
ook van belang dat de kinderen wordt gewezen op alle
gevaren van vuurwerk en de
mogelijkheden daar zo veilige mogelijk mee om te gaan.
De meeste kinderen wisten
wel dat je vuurwerk het beste
kunt aansteken met een speciaal lont in plaats van lucifers of
een aansteker. En een bril op
om de ogen te beschermen.
Minder bekend waren de kinderen met de risico’s van een
capuchon. Zoiets werkt als
een soort vangnet waar makkelijk vuurwerk in kan blijven
hangen.
Veel aandacht werd besteed
aan het verschil tussen legaal
en illegaal vuurwerk. “Want
hoe kun je nu zien of vuurwerk legaal is?” vroeg de burgemeester. Dat zoiets vooral
te zien is aan de gebruiksaanwijzing in het Nederlands,
wist niet iedereen. Vervolgens

vertelde de kernregisseur Harry Kos dat het bezitten van
illegaal vuurwerk voor minderjarigen al snel eindigt bij
HALT voor strafwerk. “Maar”,
zo ging hij verder “voor meerderjarigen volgt al snel een
veroordeling met een strafblad en enkele dagen celstraf
tot gevolg. In Polen werden
onlangs meerdere websites
uit de lucht gehaald. Ook degenen die daar vuurwerk hadden besteld konden worden
achterhaald en ook zij kregen
flinke boetes.”
“Deze strenge aanpak heeft
te maken met de veel grotere risico’s van illegaal vuurwerk. Het is zwaarder dan
legaal vuurwerk en de kwaliteit wordt veel minder streng
gecontroleerd. Er gebeuren
meer en vooral ook ernstiger
ongelukken mee. Weten jullie welk vuurwerk illegaal is?”
Een jongeman op de voorste
rij gaf vlot het antwoord: “Oh
ja hoor, dat zijn cobra’s bijvoorbeeld en bazooka’s. En

strijkers, die zijn ook wel gaaf.
Die haal je langs een lucifersdoosje of langs je schoenzool.”
De burgemeester haakte daar
meteen op in: “Juist daarom
zijn strijkers zo gevaarlijk. Ze
hebben geen lont en je kunt
dus ook niet zien hoelang
het duurt voor hij afgaat. Dat
heeft menigeen zijn vingers
gekost.” Vervolgens kregen
de kinderen de opdracht om
hun rechterhand (voor linkshandigen de linkerhand) op
de rug te leggen en met de
andere hand de schoenveters
los te maken en weer vast. En
dat bleek geen eenvoudige
opgave. “Wees dus zuinig op
je handen”, gaf hij ze als raad
mee.
Aandacht was er ook voor de
ambtsketen van de burgemeester. “Wat ik nu om heb is
de ambtsketen van de voormalige gemeente Wijdewormer.
Deze is in 1850 aangeschaft en
sindsdien in ons bezit. De penning die eraan hangt is de penning van de nieuwe gemeente
Wormerland. Op mijn bureau
liggen ook de penningen van
Wijdewormer, Spijkerboor en
Jisp.” Verder legde hij uit dat
de keten niet van zilver is,
zoals gevraagd, maar wel van
een edele metaalsoort en dat
de prijs in 1850 ƒ 15,- was. Dat
lijkt weinig maar toen kon je
daar een hele tijd van leven.
De middag werd afgesloten
met een groepsfoto van leerlingen met de burgemeester
en de kernregisseur.
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Peperstraat 24, Purmerend
0299-421706 | www.pietdejongh.nl
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Effe Anders
Koemarkt 5
1441 DA Purmerend
Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779
Mobiel:06 24200896
keuken open v.a. 17.00 uur
(maandag en dinsdag gesloten)
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In memoriam Gerard Groot

Die man op de oranje tractor
Op 4 november 2018 is Gerard
Groot overleden. Gerard is geboren op 28 december 1935 in
Westwoud. Hij was de 2e zoon
van Dick en Antje Groot, die
een bakkerij hadden in Westwoud. In 1942 verhuisden ze
naar de Neckerstraat 153 in
Purmerend, wat nu Wijdewormer is. Er zat ook een stuk land
bij waar later ook schapen en
varkens werden gehouden.
Gerard had meer met beesten
dan met de bakkerij.
Hij werkte eerst bij bouwbedrijf Koekkoek en daarna bij
sloopbedrijf de Boer en Sloten
als manusje van alles. En de
laatste jaren bij Intervam als
opperman. Hij was een harde
werker en niets was hem te
zwaar. Na het overlijden van
zijn vader in 1981, bleef hij
samen met zijn moeder tot
haar overlijden in 2000 op de
Neckerstraat 153 wonen, en
daarna alleen. Als hobby had
hij renpaarden waar hij ook
prijzen mee heeft gewonnen.
Ook had hij tot het eind een
15-tal schapen.
Op zijn 57e ging hij met pensioen, maar stilzitten was er
voor hem niet bij. Naast het

verzorgen van zijn eigen dieren ging hij ook vaak naar zijn
vriend Jaap Roeleveld. Eerst
om het andere weekend,
maar later elk weekend. Op
een gegeven moment zei hij:
kom, we gaan nu eerst eens
wat opruimen. Dit deed hij in
de weekenden vaak met Jaap
junior. Na 2000 kwam hij er
steeds vaker en later zelfs elke
dag. Hij werd een beetje deel
van het gezin en at er ook elke
dag mee. Als hij niet kwam
eten dan bracht mevrouw
Roeleveld hem vaak een bordje eten en op zaterdag gingen
ze samen boodschappen voor
hem doen. Gerard is altijd al-

leen gebleven en deze manier
van leven vond hij prima. Als
hij naar de familie Roeleveld
ging nam hij altijd wat mee
voor de katten en de hond.
Op een avond in 2010 was hij
samen met Jaap aan het wandelen toen ze van achteren
werden aangereden door een
auto. Gerard kreeg een behoorlijke klap, waarbij ook zijn
nieren beschadigd werden.
Hier heeft hij de rest van zijn
leven last van gehad.
Gerard had geen auto, maar
ging altijd op de fiets. Hij had
een oude Ferguson tractor,
maar begin 2000 kocht hij een
Ursus met een cabine. Als het

regende ging hij met de tractor, wat voor hem een auto
was. Later ging hij elke dag
met de tractor en dat is zoals
veel mensen hem kennen. Als
iemand meneer Groot niet
kende, dan vertelde je, die
man op die oranje tractor die
elke dag door het dorp rijdt.
Hij was gek op motoren en
auto’s en kon erg genieten van
motorraces en de formule 1
op tv.
Over politiek had hij een eigen
mening en die liet hij graag horen. Dit was overigens met elk
onderwerp waar hij een mening over had. Als je een andere mening had, dan moest
je van hele goeie huize komen
om hem van gedachten te veranderen. De laatste tijd wilde
zijn geest nog wel, maar zijn
lichaam wilde niet meer. Gerard is in zijn stoel ingeslapen
en gelukkig is hem een lange
lijdensweg gespaard gebleven. We missen in Gerard een
karakteristieke man. Gerard
kwam niet uit het digitale tijdperk, maar we hebben wel
een echte foto van hem, aangeleverd door Marian Groot.
René Provoost

Mysterie afzetting Noorderweg
Vanaf begin november stonden er borden op een aantal
plaatsen, dat de Noorderweg
werd afgesloten op 15 november. We hadden niks gelezen
en hadden geen idee. Dus we
gingen maar eens kijken op
15 november. Het was dat we
een foto van het bord hadden
genomen, anders zouden we
aan ons zelf gaan twijfelen.
Nu stonden er ineens borden
dat de Noorderweg werd afgesloten op 28 en 29 november. Dus wij maar weer eens
kijken op 29 november, maar
we zagen niets aan het wegdek. Dan maar eens contact
zoeken met het Hoogheem-

tweede brug bij nummer 132.
Deze brug werd gebruikt door
KWS voor de aanvoer van materiaal voor de dijkreconstructie van de Jisperdijk. De brug
was na de werkzaamheden
in een dusdanige staat dat
hij vervangen moest worden.
Dit gebeurde in opdracht van
KWS. De brugdelen moesten
met behulp van een kraan op
hun plaats weden gelegd. Als
u hiervoor om hebt moeten
rijden, zonder te weten waarom, dan is dit mysterie ook
opgelost. Op de foto de nieuwe brug.
raadschap. We werden keurig
teruggebeld door Theo Witte-

man die ons vertelde dat het
ging om het vervangen van de

René Provoost
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Sport in deArieW
Bier
2018 was een succesvol sportjaar voor Wijdewormer
Voor veel inwoners van Wijdewormer is 2018 zeer succesvol
sportjaar geweest.
In onze polder woont veel talent of het nu gaat om skiën,
hardlopen, karate, judo of
paardensport, op al deze onderdelen zitten zij tegen de
top van Nederland aan, er zijn
diverse ere plaatsen behaald
maar er is één uitschieter bij
de jeugd en dat is Kris van der
Molen. Kris, uitkomend voor
Sambo sport De Rijp, heeft 2x
goud en 1x zilver behaald op
het open Nederlands Kampioenschap karate toernooi in
november 2018 en hiermee
is Kris de jongste met een Nederlandse titel uit Wijdewormer.
Voor het jaar 2019 zijn er
meerdere kandidaten, denk
aan Anna Konijn (skiën), Mike
de Dood (hardlopen) en Marissa Meijn (judo) of komt er

een verrassing vanuit de paardensport!! Veel succes.
Bij de senioren uit Wijdewormer zijn ook vele ere plaatsen
behaald bij diverse onderdelen zoals kegelen, hardlopen,
sloot en slob race, atletiek, biljarten, jeu de boules en kunst
rijden op de schaats. Bij de
senioren zijn 2 Nederlandse
kampioenen, namelijk Bianca
Balvert en Tom Roeleveld beide op de Sloot en Slob race.
Als we terug kijken naar 2018
dan zijn er door veel deelnemers uit de polder eervolle
prestaties neer gezet, diverse
eerste en tweede plaatsen op
de uitslagenlijst.
Voor 2019 staan naast Bianca
en Tom weer diverse deelnemers gereed voor een NK titel,
bijvoorbeeld bij het onderdeel atletiek, kunstrijden op
de schaats en hardlopen!! Wij
wachten de ontwikkelingen af

Lars van Schagen schaatst zich bij
Nederlandse top

Lars van Schagen, als 7-jarig
jongetje begonnen bij Eendracht Maakt Macht, is tien
jaar later nummer 18 geworden op 3000 meter tijdens
de het Nationaal Kampioenschap junioren in Enschede
het weekend van 15 en 16
december. Op zich een prima
prestatie maar had hij dezelfde tijd geazazreden als tijdens
de kwalificatiewedstrijden in
de Uithof twee weken eerder
dan had een top-10 notering
binnen de mogelijkheden gelegen.
Beter deed Lars het met het
sprintteam. Dat behaalde
zondag 16 december de vijfde plek, slecht 0,05 seconden
verwijderd van een bronzen
plak, wat wel aangeeft hoe
groot de concurrentie was.
Na het NK in Enschede vertrok
Lars voor een tiendaags trai6

ningskamp in Berlijn en kon hij
zich op oudejaarsdag opnieuw
met de beste 40 junioren van
Nederland meten, ditmaal het
Thialfstadion in Herenveen.
Die uitslag houdt u nog even
van ons tegoed. Tevens probeert Lars zich te kwalificeren
voor het NK-allround dat in
februari zal worden verreden.

succes allemaal.
Bij de teamsport is er minder
vreugde te melden, DZS moest
een stap terug doen naar de
4e klas en WWSV heeft zich
gehandhaafd in de onderste
regionen zowel op het veld
als in de zaal, bij de jeugd van
WWSV gaat het beter af de F1
en D2 werden najaarskampioen. WWSV heeft het moeite
om het ledental op te voeren,
de kangoeroedagen leveren
niet veel op ondanks de enorme inzet die wordt neergezet
Voor DZS is het te hopen dat
het weer snel terug keert naar
de 3e klas, en zal het vrouwen1 team voor een stunt
kunnen zorgen, wij wachten
het af, de omstandigheden
hiervoor zijn niet ideaal, wegens te kort aan trainings- mogelijkheden is het op dit moment behelpen met datgene
wat je hebt, mogelijk dat het

nieuwe complex nieuwe impulsen gaat geven, wij wensen
beide verenigingen veel sterkte en succes hierin.
Voor de ijsclub EMM is het te
hopen dat de wintermaanden
een ijsvloer oplevert waarbij
een Bannetocht georganiseerd kan worden, dat levert
weer wat op. Nu gaan zij naar
de ijsbaan in Hoorn waar les
wordt gegeven en wat mogelijkerwijs nieuwe talenten gaat
opbrengen, maar een paar
weken vorst zou welkom zijn.
Voor 2019 wens ik alle sporters en supporters uit Wijdewormer veel succes en gezondheid toe en ik hoop dat
de niet genoemde verenigingen en individuele sporters
het komend jaar ook van zich
doen spreken.
PROOST EN VEEL SUCCES.

Twiskemolenlopers zwoegen
tegen de wind in
Stevige tegenwind was de
grootste tegenstander van alle
578 lopers die deelnamen aan
de 3de Twiskemolenloop van
dit seizoen. De weersverwachting had regen voorspeld,
maar die viel 2 december
mee, in tegenstelling tot de
wind.
Terwijl de lange langeafstandlopers in het Twiske liepen,
klonken er Sinterklaas liedjes uit de speaker van Atletiek Vereniging Waterland
tijdens de jeugdloop over1,2
km. Twee Pieten wachtten
de jeugdlopers op bij de finish met een medaille en wat
lekkers, bij aankomst van de
senioren waren de Pieten alweer vertrokken. Op de 5 km.
behaalde Ed Meijn een vijfde
plaats in de categorie M55 in
een tijd van 22.22 min. Arie
Bierhaalder werd in de cate-

De finish van Arie Bierhaalder

gorie M65 tweede in een tijd
van 54.55 min.
De eerst volgende Twiskemolenloop is op 3 februari 2019.

Wijde
Wormer
rhaalder
Houding- en zit-clinic bij Amethyst succes

Sint Nicolaasloop M’dam

Een tiental amazones had zich
aangemeld voor een clinic
speciale houding en zit die
Amethyst organiseerde op 23
november . De dames hadden
die avond hun paard meegenomen voor een les van Carmen Schalk, een instructrice
die gespecialiseerd is het aanleren van een “onafhankelijke
zit”. Carmen benadrukte hoe
belangrijk het is om als ruiter
goed in balans te zitten zodat
je je paard niet stoort in zijn
beweging.
Carmen: ‘Als ruiter moet je je
heel bewust zijn van je eigen
lichaam en welke inwerking
dat heeft op je paard. Als je
bijvoorbeeld met een kromme
rug op je paard zou zitten, of
met verkrampte handen rijdt,
kun je niet verwachten dat
je paard ontspannen loopt.
Maar zelfs door hele kleine
dingen, zoals een onrustige
ademhaling of het wel of niet
aanspannen van je schouders,
kan een paard al anders gaan
bewegen. Al die dingen waar
je je als ruiter misschien niet
altijd van bewust bent, hebben veel invloed op de manier
waarop het paard loopt of zich
voelt. Sommige paarden kunnen zelfs gezondheidsklachten
krijgen of narrig worden als

Jeffrey Stuijt behaalde met een tijd van 21.17
de derde plaats op de 5000 meter bij de Sint
Nicolaasloop in Monnickendam. De goedheiligman gaf zondag 25 november in het centrum
van het oude Gouwzeestadje zelf het startschot.
De 240 deelnemers konden starten op drie
verschillende afstanden namelijk, 1000 meter
voor de jeugd en de 5 en 10 km. de start was
voor de ingang van de bibliotheek (naast winkelcentrum de Spil) en de goedheiligman gaf
het startschot voor de 240 deelnemers. Na afloop kreeg iedere deelnemer een herinnering
van de Sint in de vorm van een lekkernij.

Inloopspreekuur
koffieochtend DCW

Noor van der Molen met haar paard Eve

een ruiter niet correct zit.’
Carmen nam de zithouding van alle dames een
voor een onder de loep waarbij zij hun paard in
stap, draf en galop door de bak lieten gaan. Bij
vrijwel iedere pas werden zij gecoacht . Om te
zorgen dat de leerlingen de aanwijzingen goed
konden horen, kregen zij een oortje in en een
zender om. De aanwijzingen waren maar klein
maar maakten wel verschil en zorgden ervoor
dat de paarden net iets makkelijker en mooier
gingen bewegen. Voor alle ruiters was het dan
ook een geslaagde avond met waardevolle tips
voor de dagelijkse trainingen.

Woensdag 9 januari wordt de eerste koffieochtend en inloopspreekuur van 2019 gehouden.
In ons dorpshuis staat dan de koffie klaar vanaf
9:30 uur en is ook Nicolette van Houten aanwezig om alle vragen te beantwoorden en iedereen van informatie te voorzien. Voor alle zaken
die door het Dienstencentrum worden aangeboden en alles rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u daar terecht.
Nicolette van Houten is het vaste aanspreekpunt voor de Wijdewormer. Zij is te bereiken
op telefoonnummer: 075-6419668.
In februari is er geen inloopspreekuur en koffieochtend. Wel is er op vrijdag 17 februari
weer een lunch georganiseerd. Het dorpshuis
is dan om 11:30 open en de lunch begint om
12:00 uur. Aanmelden voor 8 februari bij Nicolette of bij het dorpshuis. De prijs is weer
€ 5,- per persoon.

THE BEST STEAK IN TOWN
Mirjam Levering-Ligthart

Bella pelle
huidstudio

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING
OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO

keuken geopend vanaf 17.00 uur
dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 0299 - 47 05 72
Weerwal 15, 1441 AL Purmerend

ZUID-AMERIKAANS GRILL RESTAURANT

Vlees, vis- en vegetarische gerechten bereid op de HOUTSKOOLGRILL
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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

Gouden huwelijk van Nico en Ria van Gelderen
Nico en Ria van Gelderen zijn
50-jarig getrouwd. Ria is in
1944 geboren in Bilthoven.
Haar ouders woonden eigenlijk in Huissen bij Arnhem,
maar ze moesten door het
oorlogsgeweld vluchten en
belandden in de Bilt. Na de
oorlog keerden ze weer terug
naar Huissen, waar het zwaar
beschadigde huis weer opgeknapt moest worden. Nico is
geboren in Assendelft. Dan is
Huissen niet direct naast Assendelft. Hoe kom je elkaar
dan tegen?
Toen Nico 17 was ging hij met
een aantal vrienden met de
bromfiets op vakantie. Maar
in de buurt van Halderen, wat
vlakbij Huissen ligt, hield de
bromfiets van Nico er mee
op. De bromfiets moest in reparatie en ja, wat doe je dan?
Ze zetten hun tentje neer bij
een boer, maar ze hadden al
gezien dat er die week kermis
was in Halderen. Dus waarom
dan niet naar de kermis? Er
was ook een feesttent en er
werd gedanst. Nico zag een
leuk meisje en vroeg haar ten
dans. Ja, je voelt het al aankomen, dat leuke meisje was Ria.
Ze praten wat en Nico nodigde
haar uit om samen naar de bioscoop te gaan. Ja, leuk, maar
eerst ‘even aan mijn moeder
vragen.’ De ouders van Ria
wilden Nico eerst wel eens
zien. Hij kwam op bezoek en
haar vader vroeg: ‘kun je klaverjassen’? Ja. Dat was al een
plus, hij werd goedgekeurd en
mocht de komende dagen ook
nog blijven eten. Maar aan alles komt een eind.
Maar hoe nu verder? In die
tijd ging dat nog niet met
WhatsApp, maar met het
schrijven van brieven. Later
waren ze de weekenden wel
bij elkaar, de ene week bij Ria
en de andere week bij Nico.
Daarna verhuisde Ria naar
Amsterdam en was de afstand
een stuk korter. De ouders van
Nico waren eigenaar van het
Wapen van Assendelft en Ria
hielp vaak haar aanstaande

schoonmoeder met het maken van buffetten. Na zeven
jaar verkering gingen ze op 4
november 1968 trouwen in
Assendelft, waar ze ook een
huis hadden gekocht voor fl.
9000.-. Hier hebben ze tot
1980 gewoond en kochten
toen een groter huis in Assendelft.
Ondertussen hadden ze twee
dochters, Monique en Esther.
Nico werkte bij Ammeraal,
waar ze transportbanden
maakten. Hij was Area Manager en reisde de hele wereld
over. Een hobby van Nico was
tennissen en hij kwam ook bij
tenniscentrum Neckslag. Ria
ging daar later vaak helpen in
de horeca en de contacten met
de eigenaar waren erg goed.
Op een gegeven moment
kwam de vraag ‘waarom pachten jullie het niet’? Ze hebben
het 10 jaar gehuurd en daarna
in 1996 gekocht. Op het terrein stond daar voorheen een
klein boerderijtje van Cor Buiten. Op die plek werd in 1988
een huis gebouwd waar ze nu
nog steeds wonen, alleen was
het toen nog Purmerend.
Ze stortten zich helemaal op
het tennissen en organiseerden allerlei tennistoernooien,
vaak compleet met een buffet.
Hier kwam alles wat Ria van
haar schoonmoeder en de kok
van het Wapen van Assendelft
had geleerd goed van pas. Zo
hadden ze een bedrijfsavonden toernooi met tussendoor

een buffet en na afloop om
23 uur een band. Ria ging ook
over de aankleding en maakte
vaak grote bloemstukken om
alles er vrolijker uit te laten
zien. Ook gaf ze cursussen in
het maken van bloemstukken
of het maken van kerststukjes,
dit met een uitgebreide lunch.
Rond oud en nieuw was er een

toernooi en Ria bakte hiervoor
500 oliebollen.
In 2000 opende ze het fitness
centrum om niet helemaal afhankelijk te zijn van het tennis.
Dit bleek een schot in de roos.
In 2004 hebben ze het verkocht. Nico tennist nog steeds
actief en Ria besteedde veel
tijd aan de tuin. In 2005 kochten ze een huis in Zuid Spanje.
Tien minuten vanaf de kust
en een half uur rijden vanaf
vliegveld Alicante. Ze willen
er niet gaan wonen, maar wel
een aantal keren per jaar naar
toe, want ze willen ook van
hun dochters en hun 3 kleinkinderen genieten en dus zal
Neck nog zo lang mogelijk de
basis zijn. Van Burgemeester
Tange kregen ze op 4 november, zoals elk gouden paar dat
hij komt feliciteren, de mooie
vaas met het ingegraveerde
logo van Wormerland.
René Provoost
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Van doodgewone dikbilboer tot BN’er
Hoe was Marnix bij het idee
gekomen om zich op te geven
voor Boer zoekt Vrouw was
mijn eerste vraag. En waar ik
een vrij simpel en recht toe
recht aan antwoord had verwacht, lag dat toch even anders. “Goede vrienden van mij
hadden mij opgegeven” antwoordde Marnix. Omdat de
dikbillenclub, een groep van
dikbil koeien boeren, waar hij
bij zit altijd al aan het geinen
was over de deelname van
Marnix aan Boer zoekt Vrouw
dacht hij toen hij gebeld werd
door de productie dat dit gewoon weer een grap van zijn
vrienden was. Toen de productie vroeg om een tijd om af
te spreken stelde Marnix voor
om heel vroeg af te spreken
“want dat doen ze toch niet”,
maar dat bleek wel anders te
zijn. Omdat Marnix nog bij de
buren moest melken, besloot
hij om de afspraak te verzetten. Dat was ook geen probleem. Toen hij net klaar was
met het melken en met het
voeren van zijn eigen beesten
stonden er ineens twee auto’s, twee mensen en iemand
met een camera op zijn erf. Na
de eerste introductie met de
productie was het een tijdje
stil, waarna hij werd opgebeld
door de eindredacteur van het
KRO-NCRV programma. Het
eind van dat gesprek sloot af
met de woorden “welkom in
de Boer zoekt Vrouw familie”, wat Marnix toch wel aan
het twijfelen bracht. Toen
het mailtje binnenkwam met
een voorstel om het plan van
aanpak door te spreken dacht
Marnix eindelijk: “Dit is toch
wel serieus.”
Dikbillengroep
Nadat hij dit hele gebeuren
toch maar had door geappt
naar de dikbillengroep werd
hij de volgende avond door
een maat van hem gebeld. Hij
haalde Marnix over om toch
echt mee te doen met Boer
zoekt Vrouw, “want je wilt er
niet je hele leven alleen voor10

Marnix met zijn nieuwe vriendin Emmy

Hoe komt het dat u uw buurman in Boer zoekt Vrouw zag, wat
vond hij van de stedentrip en is hij veranderd? Dat en meer
vroeg Lucas van de Weijer deze maand aan Marnix Knetemann,
beter bekend als boer Marnix van Boer zoekt Vrouw.
staan.” En omdat het een goede manier was voor Marnix
om vrouwen onder andere
omstandigheden te leren kennen dan alleen via kermissen
en paarden, heeft hij volmondig ja gezegd.
Nadat de eerste fase is afgerond komt Yvon Jaspers voor
de introductieaflevering voor
de boeren. “En het was koud,
Lucas”. Was het eerste dat
Marnix daarover zei. “Want
die introductie werd net aan
het eind van een strenge vorstperiode gefilmd.” In dat eerste
gesprek kwam Marnix voor de
kijker een beetje bot en nors
over, niet zoals wij hem kennen in ieder geval. “Mensen
die ik niet ken boeien mij niet
zo heel veel”, aldus Marnix.
Hierdoor kwam hij nogal eigenwijs en bot over. Maar een
aantal vrouwen prikt daar al
snel doorheen.
Toen Yvon met de brieven
kwam wou Marnix zich er
onderuit lullen, omdat hij
eigenlijk niet op tv zijn zoektocht wilde laten zien, maar

dat werd hem niet. Hij had
namelijk liever tegen de 25
brieven gehad zodat hij het op
zijn eigen tempo had kunnen
doen. Maar dat mocht niet zo
wezen, zoals iedereen heeft
kunnen zien. “En als je in het
water zit, en je voelt geen bodem onder je voeten, dan kan
je maar één ding doen. Dat is
zwemmen.”
Brieven
Dus legde Marnix zich erbij
neer en moest hij gaan kiezen. Als eerste had Marnix
een scheiding gemaakt tussen paardenmeisjes en andere vrouwen. “Toen bleven er
minder dan tien over”, zegt
hij. Nadat hij alle brieven van
de niet-paardenmeiden had
doorgelezen bleven daar nog
minder van over. De rest werd
aangevuld met wel-paardenmeiden. “Die brieven deden
mij wel wat, daarom had ik ze
ook gekozen”.
Voor wie zich het niet meer
kan herinneren, of voor wie
het niet gezien heeft, bij de

speeddate kwamen de vrouwen binnen, die gingen zitten
en dan moesten ze wachten
totdat de fluit van de trein af
ging om de 5 minuten in te
laten gaan. “Dat wachten op
die fluit dat doe ik natuurlijk
niet”. Nadat iedereen langs
was geweest moest Marnix
kiezen. “Het kiezen was harstikke lastig, gelukkig heb ik
daar heel veel steun bij gehad
aan de boerinnen Steffi en
Michelle”. Het ging zo ver dat
Michelle het helemaal zielig
vond voor Marnix. Zijn grootste probleem was niet de vijf
leukste eruit kiezen, maar de
5 minder leuken teleurstellen.
Marnix was ook degene die
met het idee kwam om de namen op zijn hand te schrijven.
En ondanks dat Steffi zei “dat
kan je toch wel onthouden”,
deed zij het ook.
Roofvogels
Op de dagdate was Marnix
naar de roofvogels in het Brabantse Langeboom. Hoe vond
hij het daar? Marnix: “Ja, ik
vind die vogels harstikke gaaf.”
“En de vrouwen?”
“Met de vrouwen was het

heel gezellig en ondanks de
spanning van de dag leek het
of we elkaar al jaren kenden,
terwijl dat niet minder waar
kon zijn. Maar ja, dan komt er
op het einde van de dag weer
zo’n enorm rottig keuzemoment. Ik had daar echt een
hekel aan. En ik zat er ook met
een beetje dubbel gevoel omdat een loonbedrijf bij mij aan
het grassen was, terwijl ik dan
aan de andere kant van Nederland zit. Ik ben geen boer
geworden om anderen mijn
werk te laten doen.”
Toen de logeerweek begon
kregen alle logees van Marnix een roze overall met hun
namen erop. Dit was een bewuste keuze geweest zegt
Marnix. “De namen zodat ik
niet in de war kon raken, en
de kleur voor de veiligheid”.
De veiligheid sloeg erop dat
de vrouwen dan goed zichtbaar waren voor hem, omdat
er niet veel roze op zijn erf is,
als hij met zijn machines aan
het werk was. Ook hebben de
beesten op die manier door
dat het niet de gebruikelijke
boer is. De caravan heeft Marnix ook al een hele tijd. “Deze
gebruiken wij als er vrienden
van ver komen voor een verjaardag of een keuring”, legde
Marnix mij uit.
Grappen en grollen
“Ik heb nog nooit iemand
de ballen van een stier zien
wassen”, giert Marnix het uit
nadat hij Janneke zo ver had
gekregen om het te doen. Dit
was een mooi voorbeeld van
het grappen en grollen dat
best wel wat gebeurde. Maar
er waren ook zeker wel momenten dat het niet zo goed
ging. “Na dat hot tub gebeuren was ik er helemaal klaar
mee”, vertelde Marnix. Dat
ging zo ver dat Marnix eraan
zat te denken om ze alle twee
maar naar huis te sturen. En
dat was niet alleen de avond,
maar ook de volgende ochtend nog. “En dan te bedenken dat wij (Marnix, Janne-

Marnix met zijn drie vrouwen: Bertine, Willemijn en Janneke

ke en Bertine) de mindmap
eigenlijk best een goed idee
vonden”, vertelde Marnix mij
nog steeds een beetje verbijsterd. Uiteindelijk heeft hij
de keuze gemaakt om toch
met Janneke op stedentrip te
gaan omdat hij de kans die hij
kreeg aangereikt niet wou verspillen. Want Marnix vond en
vindt Janneke een hartstikke
leuke meid die hij graag beter
wilde leren kennen
Geen vlinders
Na dit laatste keuzemoment
gingen Marnix en Janneke
nog bij Jannekes ouders op
visite en vogels kijken. Het
op visite gaan bij Marnix zijn
‘schoonouders’ was best een
gek moment. Voornamelijk
omdat je in een normale situatie je schoonouders pas leert
kennen als je al vast verkering
hebt, en dat was toen nog niet
het geval. “De vlinders waren
er niet”, gaf Marnix toe. “En
de vogels ook niet. En als je
dan met zijn tweeën in dat
vogelhuisje zit is dat natuurlijk
harstikke spannend en ontzettend romantisch, maar als er
dan geen vogels zijn ben je vrij
snel uitgekeken en uitgeluld,
hoe gezellig het verder ook
was”.
“Ik heb nog nooit van mijn
leven zo vaak in één jaar in
een hotel gezeten”, was de
reactie van Marnix toen ik begon over de stedenreis. Daar-

over gesproken, Marnix was
met Janneke naar het Duitse
stadje Erfurt. Deze plaats was
bij Marnix al wel bekend van
onder andere het schaatsen
en de rijke historie. Hij zat in
de Presidentiële suite van het
duurste hotel in de omgeving,
inclusief een eigen jacuzzi en
sauna. Maar al de luxe mocht
de romantiek niet baten. Marnix: “Het is de bedoeling dat je
bij dit programma negen vrouwen teleur stelt, in mijn geval
werden dat er tien.”
Pakketjes vlees
Maar dan, wat is er gebeurd
tussen de stedenreis en de
reünie-uitzending? Om te beginnen bij de geheimhouding,
ging dat een beetje? “De journalisten sta je netjes te woord,
zeg je dat je afspraken hebt en
geen uitspraken mag doen,
en een fijne dag nog”. Maar
sommige mensen die hebben
wat meer aanmoediging nodig, zoals twee redacteuren
van de Story, die maar foto’s
bleven maken. “Toen ben ik
naar de vriezer gelopen, heb
ik twee pakketjes vlees uit de
vriezer gehaald en ben naar ze
toe gelopen en ik zei jongens,
ik ben bezig met mijn werk, ik
kan jullie toch niet te woord
staan. Hier hebben jullie alle
twee een pakketje vlees, dan
komen jullie niet om van de
honger en nog een fijne dag.”
Op de reünie was daar opeens

Emmie, de nieuwe vriendin
van Marnix. Maar niet alles
ging zo vanzelfsprekend bij
Marnix en Emmie. Marnix
kende Emmie al van ‘vroeger’,
onder andere van paardenshows. Toen kort na de opnames van de citytrip de vlam
net in de pan sloeg tussen hen
beiden zijn ze nog gewoon
naar de rommelmarkt in Hazenpolder geweest. “Achteraf heel dom”, gaf Marnix zelf
toe. Ook wisten de buren het
op een gegeven moment wel,
maar die zeiden gelukkig niks.
“Daar heb ik heel veel hulp
aan gehad” zei Marnix dankbaar.
Onvoorspelbaar
“De reünie-uitzending vond ik
de allermooiste aflevering in
de afgelopen tien seizoenen
Boer zoekt Vrouw, maar ik
ben natuurlijk bevoorrecht”,
antwoordt Marnix op de vraag
wat hij het hoogtepunt vond.
“Maar het echte hoogtepunt is
natuurlijk wat ik eraan overgehouden heb”, zegt Marnix zonder verdere uitleg, maar die is
denk ik ook niet nodig. Wat
Marnix wel lastig vond was de
onvoorspelbaarheid van het
programma. Als je denkt dat
het de linker kant op zou gaan,
dan ging het ineens rechtsom,
en omgekeerd natuurlijk. Mijn
laatste vraag was, “als je dit
avontuur in één woord moet
beschrijven, wat is dat dan?”
“Het is niet in één woord te
beschrijven, Lucas. Het is heel
emotioneel geweest, het is
heel confronterend geweest,
het is heel humoristisch geweest en het is heel zwaar geweest, voor mij dan. Je bent zo
erg op zoek naar iets, en iedereen helpt je, maar je kan het
niet vinden. En dat is gewoon
heel frustrerend.”
Lucas van de Weijer
Foto’s van Linelle Deunk, bron:
https://pers.kro-ncrv.nl/beeldbank?programs=77, programma:
Boer zoekt Vrouw
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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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Leerlingen obs op hun kerst best aan het kerstdiner
Toen we het schoolplein op
liepen zag het er al gelijk gezellig uit. Een hele rij met
kaarsjes wees ons waar we
heen moesten. Op het schoolplein stonden twee tenten. In
een van de tenten speelde het
tienkoppig orkest Kunst na Arbeid bekende kerstliedjes en
in de andere tent gebeurde op
dat moment nog niks, maar
dat werd ons later duidelijk.
Als je het koud had, dan kon je
je nog warmen bij 3 vuurkorven waarin een Zweedse fakkel stond. Na een tijdje gingen
alle kinderen, begeleid door
hun ouders naar binnen. De
kinderen waren op hun kers
best aangekleed en er zaten
enkele hele mooie creaties
bij, soms compleet met kerstverlichting. Hierna verlieten
de ouders de klas en mochten naar de tweede tent waar
koffie en thee met een kerstkransje en nootjes klaar stond.

Ondertussen deden de kinderen zich te goed aan het kerstdiner. Dit is voor elke groep
verschillend. De leerlingen
krijgen in de week vooraf aan
het kerstdiner een brief mee
naar huis. Daarop kunnen ze 3
gerechtjes opschrijven die zij
van huis meenemen. Dit leveren ze in bij de leerkracht. De

leerkracht laat de leerlingen
weten wat zij van huis mogen
meenemen. Zo wordt voorkomen dat niet alle leerlingen
bijvoorbeeld kipnuggets meenemen. De leerkracht zorgt ervoor dat er een mooie balans
wordt gemaakt tussen hartig
en zoet. De leerlingen (of hun
ouders) maken dit gerechtje

voor ongeveer 5 leerlingen. Zo
wordt er niet te veel gemaakt,
want ze streven ernaar zo weinig mogelijk weg te moeten
gooien. Alle leerlingen komen
met iets binnen.
Kerst is toch altijd een bijzonder feest dat over de hele
wereld wordt gevierd, met
of zonder christelijke levensovertuiging. Het staat sowieso
voor vrede op aarde, zo ook
op de obs. Er wordt toch stilgestaan bij oorlog en vrede op
onze aarde. Ook wordt er gesproken over het kerstverhaal
en de oorsprong van kerst. Het
verhaal hoort er zeker bij, met
de uitleg dat je mag geloven
wat je wilt. We maakten nog
even een rondje langs alle lokalen voor een foto. Het zag
er overal gezellig uit en in alle
lokalen zagen we nu op het
digibord een knappend haardvuur.
René Provoost

Bezoek Sinterklaas in de Wijdewormer
Het lijkt alweer een poos geleden, maar op 5 december, op
zijn eigen verjaardag, kwam
Sinterklaas op bezoek bij de
obs Wijdewormer. We stonden met z’n allen te wachten
en het duurde best lang voordat hij kwam. We waren bang
dat hij het niet kon vinden,
maar gelukkig belde de Sint
met Jan Kok, die er weer als
omroeper was, en die hield
ons op de hoogte.
We wisten van de landelijke aankomst op de Zaanse
Schans dat het water in de
Zaan te laag stond en nu kon
de stoomboot dus ook niet
naar Neck komen. Daarom
zijn de Sint en de Pieten met
een kleine boot naar het Neckerhop gevaren. Vanaf het
Neckerhop kon de boot niet
verder naar de school varen.
De boot met de Sint en Pieten werden op een aanhanger getrokken en opgehaald
door Patrick Vedder. Tijdens

het wachten op de Sint werden er veel sinterklaasliedjes
gezongen, begeleid door het
bij ons bekende orkest ‘Kunst
na arbeid.’ In dit orkest speelde ook Marieke Nieuwenhuijs
mee, die tevens een groot gedeelte van dit feest had georganiseerd.
En ja hoor, daar was hij. Sint

stond op de boot en had zes
pieten meegenomen waaronder de Glas Piet. Er werd een
trap neergezet voor Sinterklaas en de pieten klommen
van de boot af. Sint, de pieten
en de kinderen liepen samen
naar binnen de school in. In
de midden ruimte hebben alle
groepen een optreden ver-

zorgd voor de Sint. Er waren
verschillende dansoptredens
waarbij gebruik gemaakt werd
van het digibord en een vlaggenshow. Hierna gingen alle
kinderen naar hun eigen klas
de midden-, en bovenbouw
kinderen gingen de surprises
uitpakken en de onderbouwkinderen hadden een spelletjes ochtend waarbij er o.a.
een onderdeel was “chillen
bij de Sint”. Na de spelletjes
deelden de Pieten de cadeautjes uit in de groepen 1
t/m 4. Daarna zijn de Sint en
de Pieten nog even langs alle
klassen geweest om afscheid
te nemen en om te kunnen
zien hoe blij de kinderen waren met hun cadeautjes. En
ineens waren ze weer verdwenen. Hoe? Dat weet niemand.
Maar dat het een leuke ochtend was, dat weten we wel.
René Provoost
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Licht op historisch Wijde Wormer
Met ingang van dit nummer
start het Wijde Wormer Journaal met de rubriek Vroeger.
Er is veel vroeger in de Wijde
Wormer. De polder, die bijna
400 jaar oud is, herbergt veel
historie, waarvan de stichting
Cultuurhistorie Wijdewormer
de voornaamste hoedster
is. De rubriek Vroeger is een
samenwerking tussen deze
stichting en het Wijde Wormer Journaal.
Mijn opvolging van Siem van

Vroeger
door Bart Middelburg

Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief

Rubriek over vroeger van
de Stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer.
Reacties/tips:
secretariaat@chww.nl
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de Brom als hoofdredacteur
was nog maar net bekend gemaakt of ik werd gebeld door
Bart Middelburg. Wij kennen
elkaar van de jaren die we samen op de redactie van Het
Parool hebben gewerkt. Bart
bleek net te zijn aangezocht
als secretaris van de stichting
Cultuurhistorie Wijdewormer.
Hij kent de polder, is geboren
in Neck, heeft belangstelling
voor geschiedschrijving en is
een enthousiast archiefbezoe-

ker. Voor Het Parool heeft zijn
archiefonderzoek menig grote
reportage opgeleverd en vaak
meer dan hij in de krantenpagina’s kwijt kon. Zo schreef hij
bijvoorbeeld over Riphagen
een verhaal voor Het Parool,
maar wist hij zoveel meer dat
hij er een boek over schreef
dat vervolgens is verfilmd. Dus
toen Bart mij voorstelde om
maandelijks een rubriek over
de historie van de Wijde Wormer te schrijven, hoefde ik

daar niet lang over te denken.
Vandaag kunt u zijn eerste bijdrage aan het Wijde Wormer
Journaal lezen. Ik hoop dat u er
net zoveel plezier aan beleeft
als ik heb gedaan. Hoelang we
hiermee doorgaan? De Wijde
Wormer heeft te veel historie
om nu al een einddatum te
noemen. Ik hoop dat we ons
nog lang kunnen verbazen
over wat zich in de Wijde Wormer heeft afgespeeld.
Roy Buijze

Opsporing Verzocht anno 1904: de gemeen
Eppo Venekamp werd geboren op 22 juli 1860 in Beerta (Groningen) als zoon van
een bierbrouwer, en hij leek
lange tijd voorbestemd voor
een degelijke carrière in het
lokaal bestuur. Op 1 juli 1887
werd hij benoemd tot adjunct-commies op de secretarie van Purmerend. Hij betrok
een woning aan de Koemarkt,
maar een jaar later, per 1 juni
1888, promoveerde hij al tot
secretaris-ontvanger van Wijdewormer en Jisp. De benoeming haalde de voorpagina
van het Haarlemsch Dagblad.
Wijdewormer en Jisp hadden
destijds eigen gemeenteraden, maar een gezamenlijke
burgemeester en secretaris-ontvanger.
Na die benoeming vestigde
Venekamp zich aan de Dorpsstraat 19 in Jisp, en in juni
1890 trouwde hij in Nieuwe
Pekela met Jantje. In tien jaar
tijd kregen zij zes kinderen, allemaal geboren in Jisp.
Rond 1900 behoorde Venekamp tot de notabelen van
Wijdewormer en Jisp. Hij bekleedde, naast het ambt van
ontvanger, bestuurlijke functies binnen de doopsgezinde gemeenschap, en hij was
‘correspondent’ (plaatselijk
agent) van de Utrechtsche
Brandverzekering Maatschappij. In 1903 werd hij ook secretaris van een commissie die
fondsen moest werven voor

Het Nieuws van den Dag 30 juli 1904

de restauratie van het Jisper
raadhuis; burgemeester Johannes Wildschut was voorzitter van die commissie.
Venekamp, kortom, doorliep
een veelbelovende loopbaan,
maar zomer 1904 was die
voorbij.
Het begon ermee dat burgemeester Wildschut de gemeenteraad van Wijdewormer op dinsdag 26 juli 1904
met spoed bijeen riep om de
leden ervan op de hoogte te
stellen dat secretaris Venekamp een dag eerder, maandag de 25ste, met de noorderzon was vertrokken, ‘zonder
orde op zijne zaken te hebben
gesteld’ en zonder iemand
‘eenige mededeeling’ te doen,
aldus de handgeschreven
raadsnotulen. Het was een
mysterie.
Drie dagen later, vrijdag de
29ste, riep Wildschut de raad
opnieuw in spoed bijeen voor
een nog schokkender mededeling: uit nader onderzoek
was gebleken dat ‘gelden,
welke hij in zijne kwaliteit van
Ontvanger namens de Ge-

meente inde’ niet door Venekamp waren ‘verwoord’ in de
boekhouding, terwijl ‘andere
bedragen door hem foutief
zijn geboekt’. Er was volgens
Wildschut zeker 2600 gulden
foetsie, en wellicht werd ‘nog
meer fraude’ ontdekt.
De raad besloot Venekamp
per direct te ontslaan en aangifte van verduistering te doen
bij justitie in Haarlem. Tevens
werd bepaald dat de ontvanger van de gemeente voortaan ‘niet meer dan f 1000 in
zijn kas zal mogen hebben’.
En de raad ging akkoord met
‘het aangaan van een tijdelijke geldleening tot een bedrag
van hoogsten f 1500’, want de
gemeentekas was leeg.
Van Venekamp ontbrak die
29ste juli nog steeds elk spoor,
en intussen groeide de affaire uit tot landelijk nieuws.
Zaterdag 30 juli berichtte het
Nieuws van den Dag (toen de
grootste krant van Nederland)
dat de secretaris van Wijdewormer verdwenen was. In
de dagen daarna doken onder
veel meer ook het Algemeen

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

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

ntesecretaris!
Handelsblad, De Telegraaf, De
Tijd, en Het Volk op het verhaal van de ‘ontrouwe ontvanger’ die er met de kas vandoor
was.
Die publiciteit explodeerde
toen justitie in Haarlem begin augustus de opsporing en
aanhouding van Venekamp
verzocht. Signalement: een
‘platte schedel’, een ‘Groningsch accent’ en een ‘bril met
verschillende glazen’. De Tijd
voegde daar nog aan toe dat
Venekamp was verdwenen
‘terwijl zijn vrouw en zes kinderen in Domburg vertoefden’
– het was immers zomervakantie.
De jacht op Venekamp was
geopend, en op 19 augustus
wist het Nieuws van den Dag
te melden dat de secretaris
die morgen in alle vroegte in
Winschoten ‘met een vacantiekaart den eersten trein’ had
genomen met onbekende bestemming. ‘Zeer toevallig was
er op dit uur aan het station
te Winschoten geen politie.’
Daags daarop – 23 augustus,
een maand na zijn verdwijning
– werd Venekamp ten slotte
aangehouden in Amsterdam
en ‘gevankelijk’ overgebracht
naar de Koepelgevangenis in
Haarlem.
Vrijwel tegelijkertijd werd Venekamp, als ‘handelsagent’,
ook nog eens persoonlijk failliet verklaard. De schande en
schaamte moeten voor zijn

©Archief.Amsterdam 005225000133_3078

vrouw en kinderen peilloos
zijn geweest, en in oktober
verhuisden zij – terwijl Venekamp in voorarrest zat – dan
ook van Jisp naar Haarlem.
Donderdag 10 november 1904

moest de 44-jarige Venekamp
voor de rechtbank in Haarlem
verschijnen. Vastgesteld werd
dat hij fraude had gepleegd
van mei 1902 tot zijn verdwijning in juli 1904, en dat het

daarbij vooral ging om belastinggeld dat door het Rijk aan
de gemeente was uitgekeerd.
Venekamp bekende probleemloos: ‘Ik heb dat bedrag
gebruikt in mijn huishouden,
zonder daartoe eenig recht te
hebben,’ zo staat in het uiteindelijke vonnis.
Burgemeester Wildschut werd
ter zitting gehoord als getuige,
en verklaarde dat Wijdewormer alles bij elkaar voor 2400
gulden was benadeeld, en Jisp
voor 1300 gulden, totaal 3700
gulden (omgerekend naar nu
circa 120.000 gulden/54.000
euro). ‘Door zijn eigen wil
heeft beklaagde zijn gezin ten
gronde gericht en zichzelf in
de gevangenis gebracht,’ requireerde officier van justitie
M. de Vries van Doesburgh.
De officier eiste een jaar gevangenisstraf, en dat legde de
rechtbank de secretaris-ontvanger op 16 november ook
op, met aftrek van drie maanden voorarrest.
Venekamp werd op 20 augustus 1905 ontslagen uit de Koepelgevangenis – persoonlijk
en financieel geruïneerd, en
met een strafblad waarmee hij
overheidsfuncties wel kon vergeten. Hij bleef de rest van zijn
leven met Jantje in Haarlem
wonen, waar hij een baantje
vond als kantoorbediende, en
overleed daar eind 1948, 88
jaar oud.
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer
Hoog percentage geslaagden voor
de eerste keer!

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

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

16

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

Ontsteken kerstboom 2018
Het ontsteken van de kerstboom op het dorpsplein is
inmiddels een Wijdewormer
traditie. Het was dit jaar op
15 december een koude gure
avond, maar ondanks de kou
waren er toch zo’n 50 man op
af gekomen en ook onze burgemeester was dit jaar van de
partij. We verzamelden ons in
de foyer.
Maar voordat de kerstboom
werd ontstoken had de voorzitter van het oranjecomité
(OC), Benno Laan nog een
andere mededeling. Klaas en
Dory Brevé werden naar voren geroepen. Klaas had aangegeven om eind dit jaar te
stoppen met het OC en plaats
te willen maken voor de jongeren. Benno gaf aan dat hij
het vertrek van Klaas toch wel
erg jammer vond. Hij bedankte Klaas, die vanaf september
2000 lid was, voor alles wat hij
heeft gedaan voor de Wijdewormergemeenschap. Maar
ook Dory heeft zich al die jaren ingezet en was bij diverse
activiteiten ter ondersteuning
aanwezig. Om die reden werd
Dory dan ook door Benno bedankt. Klaas en Dory zullen
zich niet geheel terugtrekken,
maar hebben aangegeven dat
ze altijd een helpende hand
willen geven bij diverse activiteiten. Als blijk van waardering kregen Klaas en Dory
een bos bloemen en een diner
bon.
Hierna gingen we naar buiten
waar Jaap en Ina Poel naar
voren werden geroepen. Benno noemde nog dat de kerstboom dit jaar beschikbaar is
gesteld door Kees van Giesel,
waarvoor dank. Hierna richtte hij zich tot Jaap en Ina. Hij
benoemde hun 3 zonen, met
partners en de kleinkinderen.
Jaap is nu 70 jaar jong en geboren en getogen in de Wijdewormer. Hij is geboren op de
Zuiderweg en sinds 1970 bewoner van het mooie polderhuis waarvan ze hun gedeelte
prachtig hebben verbouwd.
Jaap is loodgieter. Dit was hij
eerst bij diverse werkgevers,

maar de drie bedrijven waar
hij werkte gingen failliet. Denk
nu niet dat dit iets met Jaap
heeft te maken, want toen
dit hem de 3ekeer gebeurde
is hij op zijn 57e ZZP’er geworden en dat loopt tot de
dag van vandaag goed. Hij
gaat de laatste jaren wel een
tandje lager, maar hij doet dit
nog steeds. Jaap had het altijd
druk en kwam niet aan sporten toe. Hij heeft nog wel wat
gevolleybald in Landsmeer,
maar het gezelligste daarvan
was om daarna een biertje
te drinken in het dorpshuis.
Nu de laatste jaren is hij wel
aan het Jeu de boelen, maar
omdat hij de weekenden ook
vaak aan het klussen is bij zijn
kinderen komt dat er ook niet
altijd van.
Jaap is een echte Bourgondiër en lust alles, behalve zuurkool. Ina komt uit de Beemster en heeft Jaap ontmoet bij
het dansen. Ze hebben elkaar
daarna nooit meer losgelaten.
Ina was 12 ½ jaar werkzaam
bij Beets en vanaf haar 42e
werkte ze bij een banketbakker die later door Kees Gutter
werd overgenomen. Dit heeft
ze 18 jaar gedaan. Ina zat ook
in de ouderraad op de kleuter
en de lagere school en was
actief als leesmoeder. Samen
met Toon en Atie van Diepen
organiseren ze het jaarlijkse
65+ uitje. Volgens zeggen, altijd zeer geslaagd. Maar we
kennen Ina ook als bestuurslid
van Oud Neck.
Aan het einde van zijn speech
bedankte Benno iedereen
voor de aanwezigheid en
overhandigde Ina een mooie
bos bloemen. Maar natuurlijk werd eerst de kerstboom
ontstoken. Daarna gingen we
weer gauw naar binnen voor
een gezellig samenzijn. We
spraken ook nog even met
Jaap en Ina. Benno gaf al aan
dat Ina in het bestuur van Oud
Neck zit, maar als daar bij een
activiteit iets voor gedaan
moet worden is Jaap daar ook
altijd bij. We vullen nog even
aan dat Jaap ook elk jaar helpt

bij het begeleiden van de deelnemers van de sloot en slobrace in de vrachtwagen. En
als de sloot en slobrace klaar
is dan staat er bij de Noorderweg altijd een rij douches die
Jaap aangesloten heeft. Jaap
heeft zelf ook een keer of vier
mee gedaan met de sloot en
slobrace en Ina 1 keer, maar
dan wel heel apart. Ina was

nomen voor de oversteek. U
begrijpt dat ze niet in de prijzen vielen en helemaal droog
aankomen lukte natuurlijk ook
niet. Het was voor haar wel de
eerste en de laatste keer.
Jaap hoeft niet echt in de picture te staan, maar deze eer,
want dat is het ontsteken van
de kerstboom toch wel, heeft
hij toch geaccepteerd. Jaap en

met een aantal vriendinnen
en ze hadden allemaal een
grote witte onderbroek aan
getrokken. De bedoeling was
dat ze droog aankwamen. Ze
hadden een surfplank meege-

Ina vonden het ook een eer
om de boom te mogen ontsteken. En wij vinden dat ze dit
ook allebei verdiend hebben.
René Provoost
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Carla Braan begeleidde prachtig kerstconcert P&O
Zaterdag 22 december gaf de
operettevereniging
Purmerend en Omstreken haar jaarlijkse kerstconcert in de grote
zaal van de Purmarijn. Met
een bijzondere start: Het Tebe
Poijem gezongen op de achtergrond en vervolgens Transeamus tijdens het opkomen
vanuit de zaal. Heel indrukwekkend.
Aan alles is te merken dat daar
veel ervaring aanwezig is. Niet
alleen het koor maar de hele
opzet van de avond straalde
professionalisme uit. Ook de
opbouw van het programma,
met voor de pauze kerstnum-

mers en na de pauze operettemuziek geeft veel afwisseling.
De vele bekende kerstliederen
die iedereen ook naar hartenlust kon meezingen brachten
de juiste sfeer. De mooie sopraan Dieke van Hoften en het
virtuoze pianospel van Carla
Braan maakten er een heerlijke kerstavond van.
Voor dit jaar staat de operette ‘Die lustige Witwe’ van
Franz Lehár op het programma waarin Dieke de hoofdrol
zal spelen. Wij konden al even
genieten van een paar stukjes
van deze Witwe.
Carla Braan begeleidt de operettevereniging

X-stables traint sportpaarden
Het zal de fanatieke Funda-kijker niet ontgaan zijn dat voormalig Stoeterij Eureka van Rijk
en Wil ter Beek aan de Noorderweg 133 geruime tijd te
koop heeft gestaan, maar dat
deze begin dit jaar toch verkocht is.
Het WWJ sprak met bedrijfsleider André Weel over de
nieuwe stal; X-stables. Bij het
zien van hun website werd direct duidelijk dat er een nieuwe wind is gaan waaien, en
dat bevestigt ook André. Stoe-

terij Eureka was de laatste
jaren niet zo actief meer, en
op het laatst stonden er nog
maar enkele paarden. Inmiddels staan er zo’n 60 paarden,
en zijn er ook meer bezoekers
te zien op het terrein. Ook de
‘paardenzandbak’ aan de weg
is na jaren weer in gebruik genomen, en zijn er zo nu en dan
attributen te zien.
X-stables richt zich in met
name op de het opfokken van
paarden. Jaarlijks worden er
enkele veulens aangekocht

en getraind om als volwassen sportpaard verkocht te
worden. Daarnaast wordt er
veel aandacht besteed aan de
springsport, en hierin wordt
ook les gegeven. Dressuur
wordt in mindere maten beoefend.
Zowel de achtergrond van
André als van de eigenaresse
liggen in de paardensport, en
ook hun kinderen zijn hierin actief. Zo kwam het dat ze
samen besloten om van het
voormalige Eureka iets nieuws

te maken. Aanvankelijk stond
er een open dag gepland voor
november 2018, maar door
de enorme berg werk hebben
ze dit verschoven naar mei
volgend jaar. Hierover houden wij natuurlijk contact met
X-stables, want menig Wijdewormer vindt het vast leuk
om dit met eigen ogen te zien.
Overigens zijn Rijk en Wil naar
verluid verhuisd naar Brabant,
alwaar meer familie van hen
woont.
Gert Oskam

alsof er niks was gebeurd. Zo
werd het toch nog een stille
nacht. Maar zolang er geen
maatregelen tegen sluipverkeer worden genomen, zal bij

elke grote vertraging op de A7
in deze regio, de Wijdewormer hiervan de gevolgen ondervinden.
RenéProvoost

Kort kerst verkeersinfarct
Op 24 december hadden we
een kort “kerst verkeersinfarct” in Neck. Op de A7 was
rond 12.00 uur een éénzijdig
ongeval richting Zaandam,
vlak na de oprit 4. Een bestuurder was onwel geworden
en tegen de midden vangrail
gebotst.
De hele A7 werd afgesloten en
er werd een groot blik opengetrokken met politie en hulpverleners, inclusief traumahelikopter. De helikopter landde
naast de A7, op een klein open
stukje naast het bos. De gewonde bestuurder werd echter per ambulance afgevoerd
en de helikopter vertrok weer,
zonder gewonde. We vonden
het wel verbazingwekkend om
18

de helikopter te zien opstijgen
vlak naast de bomen en tussen de lantaarnpalen.
Omdat alle rijbanen op de
A7 helemaal stil stonden ging
een aantal automobilisten
toch proberen de file te ontwijken, waarvan een aantal
door Neck. Wij weten wat dat
betekent. Chaos, claxonneren,
schreeuwen en stilstaand verkeer. Ja, hoe creëer je een extra file? En als er dan nog van
de andere kant een vrachtwagen aan komt die ook graag
kerstavond thuis wil vieren,
dan is het “feest” weer compleet. Gelukkig duurde de
afzetting maar 1 uur en nog
geen 10 minuten later reed
het verkeer op de A7 weer

Traumahelicopter stijgt op vanaf de A7

Jubileumboek 50 jaar Mario werd pracht uitgave
Het 3e kookboek dat Restaurant MARIO heeft uitgegeven
is een bijzondere versie geworden. Het is de jubileumuitgave van 50 jaar MARIO. Het is
een prachtig boek geworden
met uiteraard veel mooie Italiaanse gerechten en daarvan
zijn ook schitterende foto’s
in het boek opgenomen. Wie
in het laatste jaar het restaurant bezocht heeft, zal gezien
hebben dat het restaurant vol

het weekend kwamen eten.
Gelukkig troffen we wel de
man die verantwoordelijk is
voor de vormgeving van het
boek, Ronald Timmermans.
Ronald doceerde aan de
Rietveld Kunstacademie en
heeft meerdere bijzondere
kookboeken uitgebracht. Zo
schreef hij een kookboek over
gerechten met wild. Ronald is
namelijk ook nog meester jager en jaagt voornamelijk op

Op de foto bladeren Ronald en
Esther Uva door het boek op
zoek naar een sprekende foto
van Mario in zijn keuken.
De vele foto’s uit de beginperiode van het restaurant brachten ons op het idee dat dit

heel blij mee. Bovendien heeft
de stichting twee nieuwe bestuursleden gevraagd toe te
treden, namelijk Marleen Soederhuizen als penningmeester
en Bart Middelburg als secretaris, die wij beiden ook trof-

Bart Middelburg, Piet Gans, Will Heins, Marleen Soederhuizen
en voorzitter Dirk Kwantes.
eigenlijk ook thuishoort in het
archief van de bewaker van
onze historie, de Stichting (tot
behoud van de) Cultuurhistorie Wijdewormer. En daar was
het bestuur van de stichting

Ronald Timmermans en Esther Uva
hangt met foto’s. Zij vertellen
het verhaal van Mario Uva
vanaf het prille begin. Verschillende van die foto’s werden, samen met foto’s uit het
familiearchief, opgenomen in
dit fraaie jubileum kookboek.
Op 4 en 5 december vond de
uitgifte plaats voor degenen
die het boek hadden besteld.
Maar toen wij er waren voor
een plaatje was er niemand.
De meesten hadden het boek
al meegenomen, toen ze er in

fen bij de overhandiging van
het jubileumkookboek. In het
restaurant zijn nog exemplaren verkrijgbaar voor de gereduceerde prijs van € 29,63.

klein wild.
Om de gerechten in het jubileumkookboek goed te fotograferen moest veel van dat
lekkers eerst worden bereid
en uitgeserveerd. Een mooi
plaatje spreekt vaak meer tot
de verbeelding dan een uitgeschreven recept. Voor dit laatste werd gebruik gemaakt van
het zeer fraaie serviesgoed
van groot pottenbakster en
keramiste Anouk Kramer uit
Spijkerboor.

DAK EN GEVEL

Wij zijn geopend voor lunch, diner & overnachting.

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

LUNCH: woensdag t/m vrijdag & zondag. DINER: dinsdag t/m zondag

www.viruma.nl

Meer informatie op www.restaurantmario.nl
Of stuur een bericht naar info@restaurantmario.nl

Nijverheidsweg 30 Beverwijk, tel. 0251-229094

Neck 15, 1456 AA Wijdewormer, tel. 0299 423949
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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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Buurtverenigingen aan het woord
We zijn deze keer op bezoek bij Oud Neck en
we praten met de captain Miranda van Twisk
en de coach Finn Buskermolen. Oud Neck is
een buurtvereniging die verdeeld is over een
groot gebied. Naast Neck, de Neckerstraat en
de Zwarteweg horen hier ook nog het stuk Jisperdijk en de Kanaaldijk bij, beiden tot aan het
Jisperpad. Het gaat om totaal 108 woningen.
Oud Neck is een officiële vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
Je bent lid, maar ook niet leden mogen deelnemen aan de activiteiten. We komen hier nog
wel een keer op terug, maar we beperken ons
nu tot de zeskamp. We maken eerst even nader
kennis met de captain en de coach.
Elke buurtvereniging heeft een captain en een
coach, maar die verdeling hebben ze niet zo.
Miranda is 22 jaar, officieel was dit haar tweede jaar als captain. Ze is in 2017 afgestudeerd
als Multimedia/Grafisch vormgever. Dit is ook
het beroep dat ze nu 3 dagen in de week doet.
Daarnaast is ze een fanatiek kunstschaatsster
waar ze heel veel tijd in stopt. Sinds 2012 doet
zij mee aan het NK show rijden. Hierin is zij Nederlands kampioen geworden en verdedigt zij
jaarlijks haar titel. Naast het zelf beoefenen van
de sport geeft zij les aan beginnende en gevorderde kunstrijders. Ook werkt zij bij het IJstheater. Hier word je als kunstschaatser ingehuurd
om shows te geven op locatie.

kamp. Bij de playback hebben
ze de laatste jaren dezelfde
groep. Niet dat er niemand
bij mag, graag zelfs. Ze beginnen altijd met een brainstormavond. Daar komt altijd wel
een idee uit. Maar gaandeweg
met oefenen gaat het pas
groeien en komen er steeds
meer details bij. Ze vinden de
details heel belangrijk, maar
ze vragen zich wel af, of de
jury wel alle details ziet en natuurlijk beoordeelt. De afgelopen jaren hebben ze niet hoog
gescoord met de playback. Ze
waren dit jaar wel tevreden,
maar ze dachten een beetje
in het midden te eindigen. Ze
waren dan ook blij verrast met

moedigende tekst mee gaf, en ook dit jaar ging
ze weer als een speer. Maar wat niemand had
verwacht, was de prestatie van Finn. Ze hadden hiervoor wat geoefend en gekeken wie dit
zou moeten doen en Finn deed het goed. En
toen hij op de zeepkist stapte dacht iedereen,
waarom zetten ze nu zo’n iel mannetje op die
zeepkist?
Nou, dat antwoord kwam al heel gauw. Het was
ongelofeloos wat voor kracht uit het iele mannetje kwam. Ze hadden de joker ingezet voor
de zeepkistenrace en ze werden eerste. Dus 24
punten. En samen met de playback kwamen ze
dit jaar toch nog op de 5e plaats. Een aantal
jongeren uit de buurt die dit jaar toeschouwer
waren raakten zo enthousiast dat ze toezegden volgend jaar ook mee te willen doen. Wat
ze zouden willen veranderen is de aanmoedigingsprijs. Ze vinden, als je aan aanmoediging
denkt, dan denken wij aan hoe de buurt elkaar

Een gedeelte van het op de ewvenwichtsbalk
een 4e plek.
Met de zeskamp ging het niet
helemaal naar tevredenheid.
Captains met de beker

Zeepkist blijft de kracht
van Oud Neck

Finn is 19 jaar, ook hij is al jaren actief bij de
zeskamp, maar dit jaar was hij voor het eerst
coach. Finn studeert voor de opleiding meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer. Momenteel loopt hij nog vier dagen in de week stage
en gaat hij één dag in de week naar school, om
zijn examen meubel meesterstuk) voor te bereiden waar hij eind januari aan gaat beginnen
en hopelijk mee afstudeert. Het meesterstuk
zelf gaat een moderne eettafel worden waarvan het tafelblad met verschillende technieken
groter gemaakt kan worden.
Beiden zijn ze al jaren betrokken bij de zes-

Ze stonden met 3 spelen op
de laatste plek. Maar waar ze
al jaren heel sterk in zijn is de
zeepkistenrace. Dit jaar was
helemaal uniek, omdat beide
captains mee deden met de
zeepkistenrace. We wisten natuurlijk al wel uit voorgaande
jaren dat Miranda een explosie aan kracht had laten zien.
Velen vroegen zich af of dit
te maken had met de “aanduwer” die haar nog een be-

aan het aanmoedigen zijn. Maar daar is de prijs
niet voor bedoeld. Dan zou je het beter een andere naam kunnen geven. Op de vraag of deze
buurtvereniging anders is dan andere krijgen
we een volmondig “ja, altijd geweest”.
En dan bedoelen ze het buurtgevoel, de playback die ze op hun eigen manier doen, de
betrokkenheid en de details daarbij, de saamhorigheid en de aanmoedigingen met de zeskamp. Als de zeskamp is afgelopen gaan ze voor
de prijsuitreiking altijd met het hele team bij iemand thuis oude filmpjes kijken van voorgaande jaren. Leuk is dan om te zien dat iemand
het eerste jaar een beetje verlegen begon en
nu zelfverzekerd op het podium staat. Daarna
gaan ze, nog steeds in een Oud Neck shirt naar
de prijsuitreiking. Ze zijn trots op dat shirt dat
ze tot het laatste moment aanhouden. Ze hebben nu al zin in de volgende zeskamp.
René Provoost
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Klaverjassen bij WWSV

Drie Droevige Dames

Een heel oud voornemen om
ook eens een foto te maken
bij de klaverjassers van WWSV
heeft nu eindelijk gevolg gehad. De tijd dringt ook want de
Boogbal zal er binnenkort niet
meer staan. Maar dan hebben
we altijd de foto’s nog.
Op 30 november had Ed Bakker alles mee. Niet alleen haalde hij vier marsen en won hij
daarmee de marsenprijs. Ook
haalde hij veruit de meeste
punten en liefst 970 meer dan
de nummer twee.

Toneelvereniging
Purmersteyn brengt eind van de
maand het blijspel Drie droevige dames in het Dorpshuis
Neck op de planken. Het stuk
is gesitueerd in café de Kleine
Hemel – voor al uw feesten en
partijen en ja ook voor uw begrafenissen.
Cor van Gasteren, eigenaar
van dit café heeft het bedrijf
overgenomen van zijn overleden vader en runt de zaak op
zijn eigenwijze manier. Wat
niet per se zorgt voor genoeg
omzet zo vlak naast het kerkhof. Met een liefde voor Willy Alberti en amateurtoneel
veegt hij theatraal de vloer
schoon, wanneer er op zekere
dag een aantal weduwen De
Kleine Hemel komen bezoeken.
Dat zijn de oprecht treurende Clara Heemskerk en haar
dochter Judith, een enorme
geldwolf, zo zal blijken. Hetzelfde geldt voor de deftige
Stephanie Beaufair en dan
verschijnt Clair Boterberg,
een flirtige weduwe. Judith
krijgt haar erfenis pas als ze
een verloofde heeft en Stephanie moet doen alsof haar
man nog leeft om geld los te

De poedelprijs was deze keer
voor Fred van Tiel met 3715
punten.
Op 21 december lagen de
kaarten weer geheel anders.
Toen haalde Adrie van Diepen
vier marsen en mocht dus de
marsenprijs mee naar nemen.
Peter Vredenburg kwam met
een kleine voorsprong op de
eerste plaats. Bert Kramer
kwam niet verder dan 3902
punten en dat was goed voor
de poedelprijs.

vlnr: Fred van Tiel, Ed Bakker, Jannig Konijn en Martin Zeilemaker.

Uitslagen van 30 november:
1 Ed Bakker
6128
2 Jannig Konijn
5158
3 Martin Zeilemaker 5120
4 Bert Kramer
5031
5 Ans Marees
4952
6 Nico Boots
4920
7 Mw. T. van Diepen 4916
8 Cor Konijn
4876
9 Rikus Konijn
4812
10 Adrie van Diepen
4764

Uitslagen 21 december:
1 Peter Vredenburg
5482
2 Mw. J. van Diepen 5309
3 Martin Bank
5217
4 Adrie van Diepen
5045
5 Piet Konijn
4864
6 Fred van Tiel
4814
7 Thea van der Kraats 4812
8 Jannig Konijn
4751
9 Ans Berkhout
4646
10 Siem Denneman
4547

krijgen. De flirtige Clair moet
haar vriendin Stella overtuigen dat ze alweer een nieuwe
“lover”heeft. De eigenaar die
best wel wat geld kan gebruiken om het hotel op te knappen . . . .
Kortom, het ziet er naar uit
dat hij een drukke dag voor
de boeg heeft. Hij komt er
snel achter dat er meer van
hem word verwacht dan een
vers kopje koffie of een koud
getapt pilsje. Wellicht dat zijn
acteerervaring goed van pas
kan komen om “De Kleine
Hemel” van de ondergang te
redden.
Voor informatie en het bestellen van kaarten www.purmersteyntoneel.nl
De voorstelling zijn in het
Dorpshuis op 26 januari en op
1 en 2 februari aanvang 20.00
uur en op 27 januari aanvang
14.00 uur.
Alles kunt U vinden op de
website, U kunt bestellen en
betalen zodat U zeker bent
van toegangskaarten, bovendien scheelt het onze leden
tijd als ze zo bij U de kaarten
in bus kunnen doen, alvast bedankt.

Gezellig druk bij kerstconcert Dameskoor Wijdewormer
Het kerstconcert van het Dameskoor op 16 december bevatte veel mooie Christmas
carols en liederen in verschillende talen. Heel uitnodigend
begon de middag met het bekende ‘Komt allen tezamen’
dat door de aanwezigen uit
volle borst werd meegezongen.
Het was een vol programma,
reden waarom dirigent Marja
van der Ploeg verzocht om het
applaus op te schorten tot na
het laatste nummer zodat alleen voor de pauze en aan het
eind geapplaudisseerd werd.
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Manuel van der Ploeg speelde zowel voor als na de pauze
een fraai stuk van Frank Bridge op de cello maar speelde

ook verschillende koornummers mee als begeleiding.
In het eerste gedeelte zaten
twee mooie Franse liederen:

‘Nous etions trois bergerettes’
en ‘D’ou viens tu bergère’ die
beiden driestemmig werden
gezongen. Mooi uitgevoerd,
maar hier en daar wat kleine
haperingen door de taal. Frans
is mooi, maar ook lastig in de
uitspraak.
Met Marja als dirigent en de
rots in de branding Marijke
Graftdijk achter de piano kan
er eigenlijk niets misgaan.
Met het prachtige ‘Walking in
the Air’ uit The Snowman en
‘A Festive Nadrigal’ werd deze
sfeervolle kerstmiddag afgesloten.

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
Za 5-1
Za 5-1
Di 15-1
Vr 25-1
Za 26-1
Za 26-1
Zo 27-1
Vr 1-2
Za 2-2
Za 9-2
Zo 10-2

Wat
Besloten feest
Besloten feest
Damesklaverjassen
Besloten feest
Besloten feest
Purmersteijn uitvoering
Purmersteijn uitvoering
Purmersteijn uitvoering
Purmersteijn uitvoering
Besloten feest
Popkoor Amusement

Tijdstip
16:00
19:30
20:00
19:00
14:00
20:00
14:00
20:00
20:00
16:00
19:00

Zaal
Foyer
Grote zaal
Foyer
Foyer
Foyer
Grote zaal
Grote zaal
Grote zaal
Grote zaal
Grote zaal
Grote zaal

Kerstmaaltijd SOOS gezellig en
goed bezocht
De SOOS begon donderdag 13
december met een middagje zoals ze dat gewend zijn.
Vroeger was er naast de vaste
klaverjasploeg ook een ploegje Hartenjagers en Sjoelers.
Tegenwoordig is dat alleen
klaverjassen. Niettemin levert
dat elke week een goed gevulde foyer op. En zeker deze
middag want nadat de laatste
troeven waren uitgespeeld
werden de tafels gedekt en
stond het aperitiefje klaar.
Tijd voor een feestelijke kerstmaaltijd. De 33 leden konden
plaatsnemen aan twee lange

feestelijk gedekte tafels waarna de verschillende gerechten
konden worden opgediend.
Onze ouderen sociëteit, de
SOOS, organiseert elke donderdagmiddag vanaf 13.00
uur een gezellige middag voor
iedereen die niet meer onder
de jongeren kan worden gerangschikt. Belangstellenden
kunnen op deze middagen
vrijblijvend een kijkje komen
nemen en kennis maken. Ook
niet klaverjassers zijn welkom
want bij voldoende animo is
er altijd ruimte voor nieuwe
activiteiten.

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

Wanten breien tegen de kou
Februari is meestal de koudste
maand van het jaar, maar we
hebben gelukkig nog even de
tijd om iets warms te breien.
Een muts met bijpassende
das en wanten komen altijd
goed van pas. Het is voor iedere breister een uitdaging
om zelf wat te ontwerpen, je
hebt dan iets dat nergens te
koop is en bovendien ook nog
origineel. In het patroon kun
je bijvoorbeeld minikabeltjes
verwerken, dan wordt het

breiwerk wat dikker en ook
lekker warm. De kleuren kun
je afstemmen op de kleding
die erbij gedragen wordt.
Zo zie je maar hoe creatief je
kunt zijn met een bolletje wol
en een paar naalden. De leden
van het breicafé hebben het
plezier daarvan al lang ontdekt en genieten ervan.
Het volgende breicafé is op 16
januari om 14.00 uur bij Hester van Diën, Noorderweg 96.
Anneke den Hollander
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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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