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Slachtoffers watersnoodramp 1825 hebben nu naam
De overstroming van 1825 
was de grootste die de Wijde-
wormer heeft getroffen. Het 
was de enige keer dat de pol-
der geheel onder water stond. 
Hoeveel mensen er precies 
zijn omgekomen en wie dat 

waren is bijna tweehonderd 
jaar onbekend gebleven.
Toch viel dat in de archieven 
na te gaan, zo achterhaalde 
onze columnist Bart Middel-
burg. De oud-journalist, te-
genwoordig secretaris van 

de stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer vond dat er in 
totaal acht mensen zijn omge-
komen en niet vijf zoals lang is 
aangenomen. En hij wist ieder 
van hen een naam te geven, 
onder wie Aaltje Dirks, een 

kind van nog maar tweeënhalf 
jaar oud die samen met haar 
moeder Maartje Jansd. Veld-
huijsen verdronk op zondag 6 
februari 1825.

Zie verder pag. 18

Peter Tange kondigt 
ontslag aan
Burgemeester Peter Tange 
houdt het voor gezien. Hij 
heeft via de Commissaris van 
de Koning aan de regering 
gevraagd hem ontslag te ver-
lenen per 15 maart 2020. Aan 
de gemeenteraad heeft hij ge-
vraagd hem toestemming te 
geven om op 1 september te 
verhuizen naar buiten de ge-
meentegrenzen van Wormer-
land. Hij wil met zijn vrouw 
naar een appartement in Wor-
merveer.
Tange is 20 jaar burgemees-

ter geweest van Wormerland 
en daarmee de langst zitten-
de burgervader in een en de-
zelfde gemeente. In zijn brief 
waarmee hij de gemeente-
raad op de hoogte brengt van 
zijn besluit, schrijft hij dat hij 
dit besluit niet lichtvaardig 
heeft genomen. Tange zegt te 
hechten aan continuïteit van 
bestuur. Daarom kondigt hij 
nu zijn ontslag aan. 
‘Volgend jaar zijn we halver-
wege deze bestuursperiode, 
waarbij de gemeenteraad een 
goede start heeft gemaakt en 
de wethouders goed in hun 
portefeuille zitten. Kortom, 
een mooi moment voor de 
start van een nieuwe burge-
meester.’
Tange noemt het in zijn brief 
een voorrecht dat hij zo lang 
burgemeester is geweest. ‘Het 
besluit om te stoppen met 
mijn werkzame leven neem ik 
niet lichtvaardig, omdat Wor-
merland, met iedereen die ik 
hier ken en waardeer, mij zeer 
dierbaar is en zal blijven,’ zo 
schreef hij.

Roy BuijzePeter Tange 20 jaar burermeester

Naar de top van Alpe d’ Huez
met ruim 22.000 euro

Het eerste doel, 10.000 euro bijeen fietsen was zo snel gehaald 
dat team Go4Co het streefbedrag verdubbelde. Inmiddels staat 
de teller daar ook al weer ruim boven op 22.446 euro eind juni. 
Dat hebben de mannen  toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Verslag van de ritten op pagina 8
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 7 september
Kopij uiterlijk op:
woensdag 28 september
 
Ophalen huisvuil op dinsdag
Grijs: 
23 juli en 20 augustus
Plastic: 
9 juli en 6 augustus
Groen: 
2, 16 en 30 juli
13 en 27 augustus
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
27 juli

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

2 juli en 6 augustus
2 juli

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

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

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

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

Toch weer bloembakken dit jaar
Op het dorpsplein zagen we 
op 20 mei ineens 3 prachtige 
bloembakken met geraniums 
in een hoekje bij elkaar staan. 
Die stonden er vorig jaar voor 
het eerst en waren betaald 
uit het wijkbudget. Maar we 
begrepen altijd dat het wijk-
budget een eenmalige be-
stemming moest hebben. Bij 
navraag hoorden we dat de 
contactcommissie meer vrij-
heid heeft gekregen waaraan 
ze het budget uit mogen ge-
ven. U hebt hopelijk begrepen 
dat u daar via de enquête ook 
invloed op kan hebben. 
Met de overgang van het be-
stuur van de contactcommis-
sie is er in de communicatie 
met de leverancier wat mis-
gegaan. De leverancier had 
natuurlijk gehoopt dat hij 
jaarlijks bakken zou mogen 
neerzetten en vullen. Toen hij 
geen antwoord kreeg besloot 
hij de bakken er maar gewoon 
neer te zetten. Na wat onder-
handelingen over de prijs en 
toestemming van de gemeen-

te zijn ze blijven staan. Maar 
nu moesten ze nog op z’n plek 
worden gezet. 
Dit gebeurde met de hulp van 
Dirk Kwantes, die op zijn Quad 
met aanhanger een pompwa-
gen kwam brengen. Hiermee 
hebben Jan Tabak en Marjolijn 
Broekhuizen van de contact-
commissie de bloembakken 
op hun plek gezet. Er staat er 
nu één voor het dorpshuis, 
één voor de toegang naar kin-
deropvang Baloe en één voor 
de toegang naar de obs. Ook 
dit jaar dus weer, een nog 
mooiere dorpskern. Maar half 
juni zagen we dat de weersin-
vloeden van begin juni toch 
wat kale plekken in de gerani-
um piramide hadden veroor-
zaakt. Door tussenkomst van 
de contactcommissie werden 
de kale plekken weer aange-
vuld door het bedrijf dat ze 
verzorgt. En als alles straks 
weer is aangeslagen, is het 
weer een genot om achter de 
geraniums te zitten. 

René Provoost

Marjolijn Broekhuizen en Jan Tabak schuiven de laatste bloembak op 
zijn plek
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Na jaren van onzekerheden 
is eind vorig jaar bekend ge-
worden dat Dieuwke Duijn 
lijdt aan een zeldzame stof-
wisselingsziekte, die het leven 
van dit vrolijke 9 jarige meisje 
soms behoorlijk in de weg zit. 
Opstekers zijn in zulke perio-
des natuurlijk ontzettend veel 
waard, en daarom is Dieuwke 
aangemeld bij Make-A-Wish. 
Deze organisatie vervult de 
allerliefste wensen van kinde-
ren die te maken hebben met 
een ernstige ziekte. 
Moeder Astrid en vader Peter 
vroegen aan Dieuwke om een 
tekening te maken van haar 
droomverjaardag, en dat Ma-
ke-A-Wish zou gaan proberen 
om deze droom uit te laten 
komen. Dat Dieuwke een le-
vendige fantasie heeft, werd 
hier bevestigd; een springkus-
sen, goochelaar, zweefmolen, 
suikerspinnen, snoepgoed én 
natuurlijk een grote taart. 

Op vrijdag 21 juni was het dan 
zo ver; de droomverjaardag 
van Dieuwke ging in vervulling. 
Toen tegen 2 uur de school uit 
ging, verscheen er een klas-
sieke gele schoolbus uit 1955, 
bestuurd door Toon van Die-
pen, voor het schoolgebouw. 
Dieuwke werd uitgenodigd 
om samen met haar vrienden 
en vriendinnen uit groep 3/4 
haar, zus Tessa en broertje 
Wiebe haar droomverjaardag 
te gaan beleven. In de bus 
reden ze naar het terrein van 
ponyclub Amethyst. Toen de 
bus het terrein op reed, kwam 
de tekening tot leven. Alles 
waar Dieuwke over gefanta-
seerd had, werd werkelijk-
heid; een enorme zweefmo-
len, een groot springkussen, 
een kraam die iedereen voor-
zag in onbeperkt popcorn en 
suikerspinnen. Nadat de kin-
deren vol vreugde al dit moois 
uitgeprobeerd en geproefd 

hadden, werd de klas binnen 
in de kantine uitgenodigd. De 
leerlingen van de banketbak-
kersopleiding van het ROC 
van Amsterdam had voorzien 
in een prachtige taart, die 
door Dieuwke en haar moe-
der werd aangesneden, en 
uitgedeeld aan de klas. Na de 
taart verzorgde een gooche-
laar nog een prachtige show, 
die nét zo tot de verbeelding 
sprak als de tekening waar het 
allemaal bij begon. Na het op-
treden van de goochelaar was 
er weer tijd om te zwieren en 
te springen, en voor wie nog 
niet genoeg had, een suiker-
spin of popcorn te eten. Tegen 
vijven bracht de bus iedereen 
weer terug naar het school-
plein, waar alle kinderen bij 
het uitstappen nog een mooi 
aandenken aan deze onverge-
telijke middag kregen. 

Gert Oskam

Make-A-Wish bezorgt Dieuwke een onvergetelijke verjaardag

Bryson Sutton (7 
jaar) uit Neck is een 
van de winnaars van 
de wedstrijd Lang 
Leve Rembrandt 
van het Rijksmu-
seum. Zijn schilde-
rij ‘’Rembrandt en 
ik’’, geinspireerd op 
Rembrandt, hangt 
van 15 juli tot 15 
september in het 
Rijksmuseum, samen met de 
andere winnaars. 
Voor deze wedstrijd hebben 

Rembrandt en Bryson

8390 mensen (!), jong en oud, 
professioneel en amateur, een 
kunstwerk ingezonden dat 

geinspireerd was op 
Rembrandt.
Uit deze inzendingen 
zijn 600 kunstwerken 
geselecteerd voor de 
finaleronde. En uit 
deze finale zijn ver-
volgens de definitie-
ve winnaars gekozen, 
waaronder het schil-
derij van Bryson. De 
opening van de ten-

toonstelling is 15 juli.
Mara Linnekamp

Precies zoals Dieuwke had getekend werd haar verjaarsterrein ingericht.
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Effe Anders
Koemarkt 5

1441 DA  Purmerend

Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779

Mobiel:06 24200896

keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)

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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:

80 20161936

Peperstraat 24, Purmerend
 0299421706   |   www.pietdejongh.nl
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MB Elektro- & BeveiligingsTechniek

Elektrotechniek
Beveiligingstechniek
Datanetwerken
Intercomsystemen

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

Mail: mark@mb-elektro.nl

installatie zonnepanelen

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

electrotechnische installaties  NEN keuringen  electronische toegangscontrole
besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie
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Solar Challenge Purmerend werd test voor Monaco
Deel  één  van de droom was 
uitgekomen voor Daniel-
le Kruyver. Ze kon als vaste 
stuurvrouw voor Twente van 
start in de Solar Challenge in 
Purmerend. En ze wist op het 
eerste onderdeel, de 64 ki-
lometer lange Time Trial nog 
als tweede te eindigen. Maar 
toen was het succes  zo’n bé-
tje over.
De race voor boten aangedre-
ven door zonne-energie werd 
gehouden in Purmerend en 
Beemster op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 juni. Drie weken 
eerder, tijdens de Nederland-
se kampioenschappen op 1 
juni, kampte team Twente 
met veel pech en de hoop was 
dat in Purmerend de kinder-
ziektes eruit zouden zijn. 
Maar na de Time Trial ging de 
sprint niet goed. Er waren pro-
blemen met de draagvleugels, 
die ze voor de veiligheid maar 
hebben gedemonteerd. Dit 
betekende, dat de boot niet 
helemaal uit het water kon ko-
men om te kunnen “vliegen”. 
De snelste boot ging 42 kilo-
meter en Twente kwam niet 
verder dan 27.7. Maar binnen 

hun klasse werden ze op vrij-
dag toch nog derde. 
Zaterdag bleken de proble-
men nog niet verholpen. Het 
figuurvaren ging zeker niet 
door, maar team Twente 
hoopte de sprint om 15.00 
uur nog wel te halen. Ze had-
den problemen met de “ach-
terstrut” waar de aandrijving, 
dus de schroef aan zit. Dit kon 
wel gerepareerd worden. 
Maar ze besloten om ook de 
sprint van 15.00 uur te laten 
schieten. Ze hadden door uit-
val al veel verspeeld en kozen 

ervoor de tijd te benutten met 
testen om zich beter voor te 
bereiden op de wereldkampi-
oenschappen in Monaco van 
2 tot 6 juli. 
Die tests voerden ze uit in het 
Noord-Hollands kanaal tussen 
de Zwarteweg en de Verbin-
dingsweg. De draagvleugels 
waren gemonteerd en we wa-
ren er getuige van dat de boot 
voor de eerste keer helemaal 
uit het water kwam en ging 
vliegen. Het hele team dat in 
het gras zat, sprong overeind 
en er brak een gejuich uit. Dit 

hadden ze toch maar bereikt. 
Later is het nog een aantal 
keren gelukt, maar door de 
zijwind kon het niet over een 
lange afstand. 
We vroegen nog aan Daniel-
le, hoe trots was je dat jij 
de stuurvrouw was? ‘Ik ben 
super blij dat ik stuurvrouw 
ben! Het is enorm gaaf om de 
boot te kunnen besturen en 
de eerste vliegende meters 
te maken. Mijn ouders zijn er 
ook trots op en vinden het ook 
leuk om te komen kijken. Het 
schuin hangen bij het vliegen 
vonden ze nog wel een beetje 
spannend, maar gelukkig valt 
de boot niet zo snel om. Nu 
op voor de wereldkampioen-
schappen in Monaco.’ 
We begrepen dat daarvoor 
nog hard gewerkt moet wor-
den. Danielle gaf aan dat ze de 
waterdichtheid moeten ver-
beteren. Met het zoute water 
in Monaco is lekkage funest 
voor de elektronica. Ook gaan 
ze er nog alles aan doen om 
beter te kunnen vliegen zodat 
ze sneller zijn.

 René Provoost

Danielle stuurt de boot van team Twente op vrijdag naar de finish

Lekker afkoelen in het water
Met de hitte van eind juni 
was het water een welkome 
verkoeling. Op verschillende 
plekken, ook in onze polder 
zagen we mensen die verkoe-
ling zochten op of in het wa-
ter. Behalve in de kom, zagen 
we ook veel jeugd bij de brug 
op de kanaaldijk. Dit is een 
leuke verzamelplek. Je kunt er 
lekker vanaf de kant of vanaf 
de brug inspringen en voor 
de waaghalzen induiken. Na 
afloop kun je je handdoek in 
het gras leggen, lekker chil-
len en eventueel iets van het 
meegenomen drinken of eten 
gebruiken. Allemaal hartstikke 
leuk. 
Maar we werden er door ver-
schillende mensen op geat-
tendeerd, dat het rondom de 
brug een grote troep was. Vo-
rige week heeft iemand alles 

opgeruimd, maar toen wij een 
paar dagen later kwamen kij-
ken, zagen we toch weer heel 
veel troep. Blikjes, plastic fles-
jes, plastic verpakkingen, folie 
en karton. 
Nu kunnen we wel 1 keer 
per jaar in het voorjaar al het 
zwerfvuil opruimen in onze 

polder, maar dit komt niet 
goed. Van de zomer worden 
de bermen weer een aan-
tal keren gemaaid en al dat 
plastic wordt dan snippertjes 
die de komende 100 jaar in 
ons milieu blijven en de aan 
stukken gemaaide blikjes wor-
den gevaarlijke voorwerpen 

om met je blote voeten in te 
stappen. We zien op de tv veel 
jongeren die heel erg bezig 
zijn met het milieu en protes-
teren dat de regering te wei-
nig doet. Maar hier begint het 
mee, met onze eigen troep 
mee naar huis te nemen.

René Provoost

Maar ruim je 
rotzooi op
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Team GO 4 Co beklimt vijfmaal de Alpe d’Huez
Na vijf maanden van voorbereiding was het 
dan zover, op dinsdag 4 juni reisde het team 
Go4Co richting Vaujany in Frankrijk. De ou-
ders van Martin Huisman waren daar ook in 
de buurt aanwezig om op 6 juni de mannen te 
ondersteunen. Vader Huisman had de shirts en 
startnummers al opgehaald bovenop de Alpe 
d’Huez. De tenues werden tijdens de BBQ op 
het verblijf van de mannen onthuld en direct 
gepast, ze zaten als gegoten! 

Woensdag 5 juni werd er een proefrit gemaakt 
op een colletje van 487 hoogtemeters. Na de 
training ging het richting de camping waar de 
ouders van Martin zich hadden genesteld. Wat 
opviel was dat er een tent was geplaatst met 
een auto vanuit Nederland. Martin z’n vader 
vertelde dat hij had meegeholpen met het op-
zetten van de tent en dat er een paar dames nu 
lagen te slapen. 

Verrassing
Plotseling ging de rits open en staken er 4 hoof-
den naar buiten en die kwamen bekend voor, 
de echtgenotes. Het team was compleet ver-
rast. Na een kort gezellig samen zijn met de 
vrouwen gingen de mannen eten en vroeg naar 
bed. De vrouwen gingen naar de Bezinnings-
avond op de Alpe d´Huez. Tijdens de Bezin-
ningsavond worden alle lichtjes aangestoken 
en tijdens de eerste beklimming op 6 juni staan 
alle bochten in het licht. 

Start
Donderdag 6 juni, het is zover, vroeg uit de 
veren, eten en drinken alvorens men naar de 
start gaat, het team GO 4 Co gaat om 05.15 
uur van start bij een temperatuur van net 4 
graden Celsius. Er is afgesproken dat ieder op 
zijn eigen tempo naar boven gaat. De start is in-
drukwekkend. De familie Huisman moedigt de 

jongens aan en vertelt hen om 
er vooral van te genieten als ze 
naar boven fietsen. 
De eerste beklimming verliep 
voor iedereen goed. Tot bocht 
14 was het helder weer, daar-
na, verder naar de top werd 
het mistig en kouder, maar de 
dames stonden klaar om de 
mannen op te vangen en te 
voorzien van eten en drinken 
voor zij zich weer naar bene-
den stortten. De eerste twee 
afdalingen waren ijskoud, 
maar gelukkig werd iedereen 
beneden opgevangen met 
warme dekens en bouillon. 

Regels

Naar beneden gaan is aan regels gebonden. Bij 
mist mag je niet harder dan 25 km/h en bij hel-
der weer 45 km/h. Daar werd streng op gecon-
troleerd en ook op het verplicht rechts rijden, 
in totaal waren er 4400 deelnemers waarvan 
2800 fietsers. De overige deelnemers waren 
wandelaars, hardlopers en één man die op 
skeelers de berg op en neer ging. Deze deelne-
mers zijn met gondels naar beneden gegaan en 
verder met de bus weer naar de start.
Tijdens de eerste twee beklimmingen was het 
nog mistig met veel zuurstof in de lucht, naar-
mate de dag vorderde ging de temperatuur 
omhoog naar ruim 20 graden en moest er goed 
gedronken worden. De verzorging onderweg 
was prima geregeld. 

Laatste loodjes 
Arjan had om 17.15 uur als eerste zijn 5 be-
klimmingen er op zitten. Hij noemde het onver-
getelijk om dit samen met je familie te doen. 
Ruud vond het zeer indrukwekkend en is voor-
al dankbaar dat hij dit heeft kunnen doen met 
zijn zwagers en voor Co. Martin en Rob vonden 
het vooral spannend. Rob: ‘Je hebt een voorbe-
reiding achter de rug met z’n vieren en je leeft 
naar 6 juni toe en als het dan zover is sta je 
vol spanning aan de start van wat staat ons te 
wachten. Fysiek is het heel zwaar en daar komt 
nog bij dat je onderweg veel ziet wat emotio-
neel veel met je doet, maar je levert een strijd 
voor het goede doel en de opbrengst daarvan 
gaat naar nog meer onderzoek en dat moti-
veert je.’ 
Als het team GO 4 Co klaar is met de laatste 

vlnr: Ruud van ‘t Hek, Arjan Konijn, Co Konijn, Rob Konijn en Martin Huisman

Even uitpuffen op de top van de Alpe d’Huez.
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Kampioenen DZS JO16 op platte kar

Het is het team JO16 van DZS 
gelukt om voor de tweede 
keer kampioen te worden in 
het seizoen 2018/ 2019. Zelf 
wist het 18 mei te winnen met 
5-1 van Velsen en de concur-
rent verloor met 0-2.

DZS JO16 schrijft historie met dubbel

De jongens onder 16 van DZS hebben de dubbel 
te pakken. Een dubbele dubbel, want het team 
werd in de najaarscompetitie in de 3e klasse al 
kampioen, promoveerde en eindigde de voor-
jaarscompetitie in de 2e klasse ook als kampi-
oen. En toen, op 1 juni, werd AMVJ verslagen in 
de finale van de KNVB-beker van de 2e klasse. 
Dat gebeurde op neutraal terrein, in dit geval 
van vv Legmeervogels in Uithoorn. Een perfect 
genomen vrije trap van Jay Hellingman was vol-
doende voor de winst. Nog nooit eerder wist 
een team van DZS de KNVB-beker te winnen. 
Het team van de jongens onder 16 hebben het 
hem geflikt. En daarmee schreef dit succesvolle 

beklimming worden zij nog even omarmd door 
de echtgenotes alvorens er met volle vaart 
naar beneden wordt gereden want een warme 
douche en een pint is lekker. De volgende mor-
gen werd er weer huiswaarts gereden. Al met 
al vond iedereen het een geslaagd en zeer goed 
georganiseerd evenement.

Trotse ouders
Vader Co en moeder Alie zijn trots op hun kin-
deren en aanhang, dat zij dit hebben volbracht, 
in één woord geweldig. Beide hebben de gehe-
le dag naar RTV Noord-Holland gekeken om het 
spektakel te kunnen volgen.
In januari kreeg  Co te horen dat zijn vooruit-
zichten niet goed waren. Er is twee derde van 
een tumor in het ruggenmerg weggehaald. Hij 
zegt dat het nu redelijk goed met hem gaat met 
behulp van medicijnen, geïmporteerd vanuit 
Amerika, is hij pijnvrij. Al frustreert het Co dat 
hij niet veel meer kan doen. Maar hij is zeer te-
vreden over de behandeling die hij ondergaat 
in het Amsterdam UMC - locatie VUmc. 
Co is trots op zijn jongens dat zij dit hebben ge-
daan voor het KWF voor nog meer en beter on-
derzoek naar kanker. De kleinkinderen Thomas 
en Tibbe hebben op school in groep 6 van de 
Bloeiende Perelaar in de Zuidoostbeemster op 
6 juni liederen gezongen voor alle deelnemers 
aan de Alpe d’HuZes, geweldig!

team geschiedenis.
Zo stil als het was voorafgaand 
aan de wedstrijd, zo groot was 
de ontlading na afloop. Trai-
ner/ coach Yuri Hellingman is 
ongelooflijk trots op zijn spe-
lers en op dit fantastische sei-
zoen. ‘Als je ze dan zo op het 
grote podium ziet staan met 
die enorme beker is dat een 
geweldige bekroning op je 
werk. Volgend jaar spelen we 
als JO17 in de 1e klasse. Daar 
kijken we nu al naar uit.’

Zeer geslaagd 
ING KIDZS-kamp 2019
DZS kijkt met een grote glimlach terug op een 
geweldig ING KIDZS-kamp met jongens en 
meisjes van de O8, O9, O10 en hun ouders.

De aftrap was dit keer met een BBQ, na de 
wedstrijd van DZS 1 en met als decor de wed-
strijd van JO19. Het weer was lekker, na de BBQ 
werd Pedro’s camping geopend en werden de 
tenten, caravans en campers klaargezet op het 
hoofdveld, daarna was er een speurtocht door 
Neck met elk team in eigen kleur shirt van Ga-
nesja bedrijfskleding. Bij terugkomst werd het 
kampvuur ontstoken en werden er mooie ver-
halen verteld alvorens de oogjes dicht gingen.
Na een stevig ochtend ontbijt bij het krieken 
van de dag werden er allerlei voetbal spellen 
en penaltyschieten gedaan. Na het laatste fluit 
signaal werd Pedro’s Pupillencamping weer ge-
woon hoofdveld van DZS, uitgezwaaid door de 
jeugdcommissie, ging eenieder, zeer vermoeid 
maar wel voldaan huiswaarts.

Na het kampioenschap in de najaarscompetitie 
(3e Klasse) en de daaropvolgende promotie is 
de JO16 ook kampioen in de voorjaarscompe-
titie geworden.
Wij feliciteren het team en de staf van harte 
met het behaalde succes.
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Openingstijden:
Lunch:
vrijdag t/m zondag: 12.00-15.00.
Diner:
woensdag t/m zondag: 17.00-22.00.

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce
€ 35,00 p.p.

Reserveringen:
0299 436464 of info@lastoria.nl
Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

€ 35,00 p.p.
Reserveringen:
0299 436464 of info@lastoria.nl

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

Geopend: woensdag t/m zondag
Lunch: vanaf 12:00 uur
Diner:  vanaf 17:00 uur
Op vrijdag en zaterdag hebben wij 
een dubbele zitting

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

N.M. Jansen-Plugboer
Tjadenweg 26 
1456 AM  
Wijdewormer (Neck)  
0299-423090
06-30803954   
wherebeertje@gmail.com

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

Mercuriusweg 1
1531 AD  Wormer
t. 075 6426421
f. 075 6426846
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl

€ 12,95
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Record aantal avond 4-daagse lopers
Een recordaantal van 38 deel-
nemers aan de avondvier-
daagse van Purmerend van-
uit de obs Wijdewormer. Het 
weer was alle avonden van 
17 tot 20 juni  goed. Woens-
dagavond zagen we hele drei-
gende luchten, maar dat bleef 
bij ons beperkt tot een paar 
druppeltjes. Op de maandag 
en woensdagavond zorgde 
Co Roeleveld voor de nodige 
verkoeling in de vorm van een 
ijsje. 
We kunnen niet alle namen 
noemen, maar we pakken er 
toch even een paar uit. Uit 
groep 1 waren 2 deelnemers, 
Tieme Woudstra en Gwen van 
den Broek. Nou, hartstikke 
goed. Dat geldt ook voor Ties 
van de Werf, Tristan Wester, 
Nora Langhorst en Fenna Fo-
get uit groep 2. En natuurlijk 
ook voor alle deelnemers uit 
groep 3 t/m 7. 
Maar we zagen ook een aantal 
bijzondere deelnemers. Kijken 
we naar het aantal keren ge-
lopen. Dan zien we als enige 
voor de 8e keer Jennifer Roe-
leveld. En Jennifer kennen we 
nog van de prijsuitreiking van 
5 mei in 2017. Dan zien we 
ook als enige voor de 6e keer 
Yuri de Goede. Yuri kennen we 

ook nog van het ijsje van de 
avondvierdaagse 2018. 
De avondvierdaagse voor de 
obs was voor de 6e keer ge-
organiseerd door Renate Hel-
lingman. En als Renate iets 
organiseert, dan moet het 
perfect zijn, maar ook met iets 
bijzonders. Dat betekent dat 
naast de diploma’s en de me-
daille er ook nu weer een tasje 
was met leuke dingen. Dit jaar 
zat er een Dino ei in, een wa-
terspuit, minikoekjes en een 
lolly. Andere jaren was Renate 
haar man Yuri er altijd bij, die 
dan de aankondiging deed dat 

de medailles werden uitge-
reikt. Iedereen in het centrum 
van Purmerend die sliep was 
dan wakker, maar het werd 
wel stil en Renate had alle 
aandacht. Yuri was verhin-
derd, dus Renate moest het 
dit jaar zelf doen. Het duurde 
nu wat langer, maar het werd 
na een poosje toch rustig. 
Ter versterking was dit jaar 
Renate haar dochter Zoë er-
bij, die nadat Renate de naam 
had geroepen en het tasje 
had overhandigd, de medail-
les omhing. Hierna moest 
natuurlijk de groepsfoto wor-

den genomen. We hebben 
hele leuke foto’s gemaakt. We 
vroegen of iedereen wilde jui-
chen en dan de handen in de 
lucht. En dat deden ze, maar 
als je nu denkt, waarom moest 
dat nu zo nodig, want die foto 
is er helemaal niet. Met die 
handen gingen ook een stuk 
of 10 tasjes mee de lucht in, 
waardoor er ook minstens 10 
gezichten niet waren te zien. 
Vandaar deze foto, waarop we 
wel bijna alle kanjers kunnen 
zien. Gefeliciteerd.

René Provoost

DZS stelt middenstip veilig
De laatste wedstrijden zijn 
gespeeld. De voorbereidende 
werkzaamheden voor de aan-
leg van kunstgras zijn gestart. 
Vanaf 3 juni zijn Pedro Knook, 
Henk Gans en Ruud Tensen 
keihard aan het werk geweest 
om het A-veld helemaal klaar 
te maken voor de renovatie. 
De doelen zijn weggehaald, 
omheining, reclameborden, 
ballenvangers en dug-outs. 
Maar één klus moest daarvoor 
nog geklaard worden, het vei-
lig stellen van de middenstip 
van het hoofdveld van DZS. 

Die werd zondag 2 juni over-
gedragen aan Michiel Bor-
mans. Dat Michiel de eer 
kreeg de middenstip uit te 
graven was natuurlijk niet 
zomaar. Tijdens de jubileum-
veiling in 2016 heeft hij voor 
de middenstip flink in de bui-
del moeten tasten. Eindelijk 
kan hij zijn kavel incasseren 
en met champagne werd het 
feestelijk uitgezwaaid. Michiel 
heeft aangegeven de midden-
stip in bruikleen te nemen, zo-
dra het nieuwe complex klaar 
is zal hij de middenstip weer 
overdragen aan DZS. Michiel Bormans met middenstip en champagnefles.
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Senioren kijken terug op geslaagde verrassing dag
Donderdagmorgen 13 juni 
was het bewolkt. Het leek niet 
echt een dag om buiten te 
gaan genieten. Maar de sfeer 
was goed toen 34 deelnemers 
en 4 organisatoren (Toon en 
Atie van Diepen en Jaap en Ina 
Poel) 38 plaatsen bezet had-
den in de splinternieuwe bus 
van de inmiddels voor de se-
nioren vertrouwde chauffeur, 
Kees van de Berg. Hij vertelde 
dat het zoals gebruikelijk een 
‘verrassingstocht’ zou wor-
den. 
Toon van Diepen verwelkom-
de de deelnemers aan de 
jaarlijkse seniorentocht. Hij 
betreurde het enigszins dat er 
dit jaar 14 deelnemers minder 
waren dat vorig jaar. Dit had 
ook te maken met de omstan-
digheid dat er nogal wat deel-
nemers door ziekte of gebre-
ken waren uitgevallen. Met 
name stond Toon een ogen-
blik stil bij het recente overlij-
den van Wen de Jong.
CO2 neutraal
Om tien over negen gaf Toon 
het sein tot vertrek en vertrok 
de bus via de Noorderweg 
en Oosterdwarsweg richting 
Amsterdam. Via de A7en A8 
werd zonder file de Coentun-
nel gepasseerd richting A10 
west. Bij het passeren van de 
elektriciteitscentrale van Vat-
tenfall vertelde de chauffeur 
dat deze kolengestookte cen-
trale binnen een jaar gesloten 
zal worden i.v.m. de vereiste 
reducering van uitstoot van 
CO2. De chauffeur vertelde 
dat de bus waarin wij rijden 
het label CO2 neutraal heeft, 
omdat de bus op biobrandstof 
rijd die afkomstig is van HVC. 
De grondstoffen hiervoor zijn 
afkomstig uit o.a. gebruikt fri-
tuur-olie en -vet.
Pierre Cuypers
Via de A2 ging het richting 
Utrecht. Bij Breukelen werd 
de A2 verlaten en ging het via 
landelijke wegen in het ‘Groe-
ne Hart’ van Holland richting 
Portengen, Kockengen en ten-
slotte naar Haarzuilens. On-
derweg kon een glimp worden 
gezien van het beroemde kas-

teel Haarzuylen. De chauffeur 
vertelde dat in het kasteel de 
bouwstijl het CS en Rijksmu-
seum in Amsterdam kunnen 
worden herkend. De architect 
voor al deze monumenten was 
Pierre Cuypers. Het kasteel De 
Haar werd oorspronkelijk ge-
sticht in de 13e eeuw. Door de 
loop der eeuwen, en wisseling 
van vele eigenaren, was het 
kasteel tegen het einde van 
de 19e eeuw totaal vervallen. 
Nadat het tegen het einde van 
de 19e eeuw in handen kwam 
van baron Etienne van Zuylen 
van Nyevelt, en deze baron 
vervolgens trouwde met ene 
Hélène de Rothschild die over 
voldoende ‘poen’ beschik-
te, werd aan architect Pierre 
Cuypers opdracht gegeven 
om het kasteel in alle glorie te 
herbouwen.
Om vijf over tien werd gestopt 
bij restaurant ’t Wapen van 
Haarzuylens aan De Brink in 
het dorp Haarzuilens. Hier 
werd de koffie met gebak ge-
serveerd. Haarzuilens is een 
historisch dorp uit de veer-
tiende eeuw, met veel monu-
mentale panden, zorgboerde-
rijen, en kersenboomgaarden 
waar zelf geplukt kan worden. 
Vrije val
Na de koffie vertrok de bus 
weer richting Vleuten. Het 
was inmiddels mooi weer ge-
worden. Nabij Utrecht werd 
de Haarrijnse plas gepasseerd, 
met veel voorzieningen voor 
recreatie, zoals zandstranden 
met duinen, en lig-en speel-

weiden. Bij het naderen van 
de A2 werd het gebouw van 
City Skydive gepasseerd. Hier 
kan men indoor een vrije val 
in een windtunnel beleven.
Via de A2 werd de Leidsche 
Rijntunnel gepasseerd en 
vanaf het knooppunt Ouden-
rijn werd de reis vervolgd 
op de A12 richting Arnhem. 
De chauffeur vertelde dat 
bij dit kruispunt in 1955 op 
2e Pinksterdag de eerste file 
in Nederland ontstond. Bij 
de Galecopperbrug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal pas-
seerden we het gebouw van 
Rijkswaterstaat dat enkele ja-
ren gelden een paar maanden 
ontruimd moest worden i.v.m. 
onverklaarbare trillingen in de 
constructie. Later bleek dit het 
gevolg van een hijsconstructie 
langs de gevel t.b.v. de glazen-
wassers.
Vervolgens via Woudenberg 
naar Scherpenzeel, waar bij 
restaurant Boschzicht een 
uitstekende lunch werd geser-
veerd, inclusief de traditione-
le kroket. Voor de lunch was 
ruimschoots tijd beschikbaar, 
en die werd gezellig gebruikt 
om elkaar veel te vertellen.
Austerlitz
Om vijf over half twee werd 
de reis voortgezet. Via Wou-
denberg werd de Pyramide 
van Austerlitz gepasseerd. De 
‘pyramide’ is een kleine imita-
tie van de Pyramide van Gizeh 
en gebouwd “uit verveling” 
in 1804 door troepen van Na-
poleon Bonaparte onder lei-

ding van generaal Auguste de 
Marmont die gelegerd waren 
op de Utrechtse heuvelrug tij-
dens de Bataafse Republiek. 
De Pyramide heette aanvan-
kelijk Mont Marmont  (Mar-
montberg). In 1805 werden 
de soldaten onder leiding van 
generaal Marmont naar zuid 
Duitsland verplaatst om deel 
te nemen aan de coalitieoor-
log. De slag bij Austerlitz (in 
het huidige Tsjechië) werd een 
grote overwinning voor Napo-
leon. Daarom liet de broer van 
Napoleon (Lodewijk Napole-
on) die inmiddels koning van 
Nederland was geworden in 
1806 de naam van de pyrami-
de veranderen in de Pyramide 
van Austerlitz.
Soesterberg
Om tien over twee arriveer-
den we bij het Nationaal Mi-
litair Museum op de vroegere 
vliegbasis Soesterberg. Hier 
werd de groep in drieën ge-
splitst, en werden de drie 
groepen door drie rondleiders 
door het museum van de Ne-
derlandse krijgsmacht geleid. 
Je verdwaalt tussen de tanks, 
pantservoertuigen, kanonnen 
en luchtafweergeschut, je 
kijkt je ogen uit naar de vele 
vliegtuigen, helikopters en 
straaljagers die opgehangen 
zijn. De tentoongestelde ma-
terialen en wapens bestrijken 
een periode van ver voor onze 
jaartelling tot heden. De rond-
leiders vertelden leuke en in-
teressante wetenswaardighe-
den, ook vanuit eigen ervaring 
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Senioren kijken terug op geslaagde verrassing dag
binnen de krijgsmacht.
Om vijf over vijf vertrok de bus 
vanaf de voormalige vliegbasis 
Soesterberg. De route ging via 
de N413 over de Utrechtse 
heuvelrug langs Soestduinen 
en Soest richting Soestdijk. In 
Soestdijk werd het voormalige 
Koninklijke Paleis gepasseerd, 
waar de chauffeur weer aller-
hande interessante wetens-
waardigheden vertelde.
De 3 Dorpen
De reis werd voortgezet langs 
Hooge Vuursche, en door Hil-
versum. Via ’s-Graveland en 
Ankeveen arriveerde de bus 
om vijf over zes bij Hotel-Par-
tycentrum De 3 Dorpen, zo 
genoemd omdat dit restau-
rant praktisch op een ‘drielan-
denpunt’ ligt van de dorpen 
’s-Graveland, Ankeveen en 
Kortenhoef.
In De 3 Dorpen werd het diner 
geserveerd. Dat viel zeer in de 
smaak. De bediening was pri-
ma. Evenals de ontspannen 
sfeer, waarbij er kennelijk aan 

gespreksstof geen gebrek was.
Tegen acht uur deed Toon een 
afsluitend woord. Hij bedank-
te iedereen voor het opnieuw 
gezellig meedoen aan deze 
dag. Toon nuanceerde een 
beetje zijn ‘sombere’ woorden 
in de ochtend over de terug-
gang van het aantal deelne-
mers van 48 vorig jaar naar 34 
dit jaar. We houden de moed 
er in, dat er volgend jaar weer 
genoeg deelnemers zullen 
zijn om deze traditie van het 
seniorenreisje die al bestaat 
vanaf het jaar 1946, te kunnen 
voortzetten. Toon bedankte 
ook chauffeur Kees voor het 
veilig rijden en het vertellen 
van zo veel wetenswaardighe-
den tijdens de tocht.
Om negen uur arriveerde 
de bus weer in Neck, bij nog 
steeds mooi zomerweer. On-
getwijfeld kon iedereen te-
rugzien op een zeer geslaagde 
dag.

Henk Roeleveld

 

*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*  

WIST U: 

 DAT BIJ ONS PARKEREN GRATIS IS  

- DAT WIJ (GROTE) GROEPEN KUNNEN 
ONTVANGEN  

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

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO 
CADEAU BIJ HET AFREKENEN 

 

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI
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Wij zijn geopend voor lunch, diner & overnachting. 
LUNCH: woensdag t/m vrijdag & zondag. DINER: dinsdag t/m zondag 

 
Meer informatie op www.restaurantmario.nl 

Of stuur een bericht naar info@restaurantmario.nl 
 

Neck 15, 1456 AA Wijdewormer, tel. 0299 423949 
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Germieco B.V.
075 - 6216689

Handelsweg 18
www.germieco.nl

1521 NH  Wormerveer
info@germieco.nl

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

Boomverzorging • Bodemsaneringen • Diverse andere werkzaamheden

Gecertificeerd in:
VCA** Certificaat • NEN en ISO 9001 • Groenkeur Certificaat • SEB 2013 f

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

www.germieco.nl

GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

Wij zijn gespecialiseerd in: panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente 

Noorderweg 136  Wijdewormer  0299 - 42 24 80

www.knookagf.nl

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

     

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

 

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

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

www.veldboereenhoorn.nl 
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Daan van Essen Daan is geslaagd op het 
Gaudi College en gaat volgend schooljaar 
naar Havo4 op het Da Vinci College.

Thijs van Essen Thijs is geslaagd op het Hori-
zon College en gaat volgend schooljaar naar 
de HVA International Business studeren.

Sanne Janssen is geslaagd voor haar 
HAVO-diploma (Jan van Egmond)
Na een verdiende vakantie gaat zij is sep-
tember beginnen met de opleiding HBO Ver-
pleegkunde.(HvA Amsterdam)

Rogier de Waard, Rogier is geslaagd voor 
de HAVO

Jiska Blank is geslaagd voor het Havo exa-
men aan het Da Vinci College te Purmerend. 
Ze wil al jaren juf worden en daarom gaat 
ze naar de Pabo aan de hogeschool van Am-
sterdam

Geslaagd

Lars van Schagen is geslaagd VWO /Jan van 
Egmond en gaat Bewegingswetenschappen 
aan de VU te Amsterdam studeren.

Alle bomen sneuvelen bij 
dijkverzwaring Neckerstraat
De ongeveer veertig bomen langs de Necker-
straat zullen allemaal worden gekapt als het 
hoogheemraadschap de kade gaat verbeteren. 
De bomen staan niet aan de kant van de kade, 
maar aan de overkant. Maar dat wordt precies 
het werkgebied waar de dijkverzwaring wordt 
aangebracht, zo heeft omgevingsmanager Koos 
Woestenburg van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorder Kwartier (HHNK) bij de vergade-
ring van de Contactcommissie uitgelegd.
De dijkverbetering maakt deel uit van een gro-
ter project van dijkverzwaring waarvan onder 
meer ook de Zaanse Schans en de Enge Wor-
mer deel uitmaken. Aan de Neckerstraat is het 
voornaamste probleem dat de bodem instabiel 
is. De oplossing hiervoor, zo legde Koos Woes-
tenburg uit, is extra gewicht aanbrengen. Dit 
gaat gedaan worden aan de kant van de dijk 
tegenover de kade. Om de grond op de juiste 
plek te houden komt er vervolgens een schoei-
ing aan de dijksloot. 
Om de grond te kunnen aanbrengen moeten 
de bomen verdwijnen. Het is volgens Woesten-
burg niet de bedoeling dat er andere bomen 
voor in de plaats komen, want bomen bevor-
deren niet de stabiliteit van het dijklichaam.

Roy Buijze

Nog even geduld met glasvezel
Het lijkt alsof er niets gebeurt op het glasve-
zelfront. Iedereen die een abonnement heeft 
genomen, heeft weliswaar een tijdje terug een 
brief ontvangen, maar daarna was het stil.
Glasvezel Buitenaf en de aannemer zitten ech-
ter niet stil. De aannemer is druk bezig met de 
tekeningen, berekeningen en het regelen van 
vergunningen. Voor aanvang van de zomerva-
kantie ontvangt iedereen die heeft ingetekend 
weer een brief van Glasvezel Buitenaf over het 
vervolg. 

Mark van de Weijer

Snelfietsroute over 
Zuiderweg
Er komt een snelfietsroute tussen Zaanstad en 
Purmerend. Deze snelfietsroute zal voor een 
belangrijk deel over de Zuiderweg lopen. Het 
is een van de maatregelen die Rijkswaterstaat 
gaat nemen op grond van de corridorstudie A7 
om de druk op de snelweg te verminderen.
Dat kan door fietsen tussen Zaanstad en Pur-
merend aantrekkelijker te maken. Nu al zijn er 
tussen de 1200 en 1700 fietsbewegingen tus-
sen beide steden. Met de aanleg van een snel-
fietsroute hoopt Rijkswaterstaat dat het aantal 
fietsers zal toenemen. Daarvoor moet nog wel 
een en ander gebeuren om de route veiliger te 
maken voor fietsers.
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Buurtvereniging aan het woord

De Windhoek heeft best wel veel bereikt
Zoals we in het artikel over de 
Windhoek met de captain en 
de coach in het mei nummer 
al aangaven, maken we nog 
een vervolg. Behalve de zes-
kamp doen ze, zoals bij veel 
buurtverenigingen, ook bij de 
Windhoek nog meer. Met dit 
verschil, dat de captain en de 
coach van de Windhoek, net 
als bij Oud Neck, zich niet met 
de andere activiteiten be-
moeien. Daar hebben ze ook 
bij de Windhoek een apart be-
stuur voor. 
Dat bestuur bestaat uit vier 
personen, met een voorzitter, 
secretaris, een penningmees-
ter en dan nog een bestuurs-
lid. Op dit moment zijn dit 
Yvonne Konijn, Simone Gans, 
Marieke Nieuwenhuis en Li-
zet Verkroost. Het bestuur 
heeft hiervoor jaren bestaan 
uit Yvonne, Meta Douw, Lizet 
Verkroost en Marleen Soeder-
huizen. Yvonne zit al vanaf de 
oprichting in het bestuur. 
De oprichting was met het 
375-jarig bestaan van de Wij-
dewormer. Toen is ook de 
naam de Windhoek ontstaan. 
De reden voor de naam was, 
het waait altijd in deze hoek. 
We zijn in gesprek met Yvonne 
en Marleen. De reden waarom 
Marleen uit het bestuur is ge-
stapt, is dat ze gaat verhuizen 
naar de Weidevenne. Het is 
zodoende ook een beetje een 
nostalgische terugblik, zowel 
voor Marleen als voor Meta. 
Het is altijd een actief bestuur 
geweest met als voornaamste 
doel gezelligheid. De bestuurs-
vergaderingen zijn beurtelings 
bij een van de leden thuis. We 
krijgen overigens de indruk 
dat ook dan het voornaamste 
doel gezelligheid is. Maar later 
begrijpen we dat er best veel 
activiteiten uitgekomen zijn. 
Je hoeft geen lid te zijn bij de 
Windhoek en je betaalt ook 
geen contributie. Dat bete-
kent natuurlijk wel dat je voor 
elke activiteit moet betalen 
en de kunst is dan natuurlijk 
om in ieder geval niet te kort 

te komen, en liefst wat over 
te houden. Want er moet ook 
wel eens wat aangeschaft 
worden. Bij de zeskamp moet 
er natuurlijk ook wat te eten 
en drinken zijn. Zo hebben ze 
eens pannenkoekjes gebak-
ken en een BBQ-tje met wat 
satéstokjes. Maar ze hebben 
ook een tent gekocht die ze 
zowel voor activiteiten als 
voor de zeskamp gebruiken. 
Voor elke activiteit krijgt ie-
dereen een briefje in de bus, 
waar het over gaat en na-
tuurlijk of je mee wil doen. 
Na 2 weken wordt het briefje 
opgehaald met het geld. Het 
was de bedoeling om een 
jaarlijkse BBQ te doen, maar 
ze slaan ook wel eens een jaar 
over. Het ligt een beetje aan 
de animo en aan de andere 
activiteiten in dat jaar. Bij de 
BBQ zijn meestal een man of 
40 aanwezig. Dit wordt gehou-
den op het grasveldje aan de 
Hallerweg. 
Een leuke bijkomstigheid bij 
een van de BBQ’s  was de do-
ping van het Windhoekpad. 
Het Windhoekpad had toen 
nog geen naam, die hebben 
ze er zelf aan gegeven. Ze 
hadden een straatnaambord-
je laten maken, dat toen die 
avond door een aantal nieuwe 
bewoners is onthuld. Yvonne 
herinnert zich nog de BBQ’s 
in de eerste jaren. Toen kwa-
men er wel 100 man. De buurt 

was, zoals veel nieuwbouw-
wijken erg kinderrijk. Tijdens 
de BBQ speelden de kinderen 
op straat en maakten mooie 
tekeningen met stoepkrijt. 
Gemiddeld eens in de 5 jaar 
gingen ze naar de bowling-
baan in Purmerend. Maar er 
zijn ook eenmalige activitei-
ten, zoals een vaartocht met 
Arie van Twisk door het Wor-
mer- en Jisperveld, waarbij ze 
een bezoek hebben gebracht 
aan de Poelboerderij. Onder-
weg hadden ze luxebroodjes 
met een sapje, maar ook wijn 
en bier, waarschijnlijk ook 
voor de gezelligheid. Toen er 
vroeger meer jeugd was zijn 
ze een keer voor de kleintjes 
naar een poppenkastvoor-
stelling in Bergen geweest. 
Ook hebben ze een aantal 
keer een nieuwjaarsborrel ge-

daan, waarvan één keer in het 
dorpshuis. Maar ook een keer 
een oudejaarsborrel. Maar de 
Windhoek doet ook al 4 jaar 
mee met het running dinner, 
wat samen met een aantal an-
dere buurtverenigingen wordt 
gehouden. 
De animo uit de Windhoek is 
overigens niet erg groot. Als 
bestuur zouden ze eigenlijk 
wel meer activiteiten willen 
houden. Maar wat veel ver-
enigingen merken, iedereen 
is tegenwoordig druk met veel 
dingen. Maar als we alles zo 
eens aanhoren, dan zijn er 
best wel buurtverenigingen 
die hier jaloers op zouden zijn. 
Onze conclusie is, dat het be-
stuur best trots mag zijn op 
alles wat ze hebben bereikt.

René Provoost

Het “oude” bestuur met vlnr, Meta, Yvonne, Marleen en Lizet.

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094
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Harry Kos praat liever dan dat hij verbaliseert
Harry Kos (69) werkte veer-
tig jaar bij de politie waarvan 
twintigjaar als wijkagent en 
twintig jaar als rechercheur 
bij de zeden- en jeugdpolitie. 
Toen die afdeling gesplitst 
werd  koos hij voor de jeugd-
politie. ‘Ik vond het leuker 
om te proberen jonge boefjes 
weer op het rechte pad te krij-
gen, dan me bezig te houden 
met het ontoelaatbaar gedrag 
van zedendelinquenten.’ 
Na zijn pensionering vroeg 
burgemeester Tange hem of 
hij niet nog wat als ordehand-
haver wilde doen en nu is hij 
al weer een aantal jaren bui-
tengewoon opsporingsambte-
naar (boa) met als standplaats 
de dorpskernen Jisp en Neck. 
‘Ik heb daar met volle overtui-
ging ja op gezegd.’

Vaak gehoord

Hij heeft het allemaal al vaak 
gehoord. Dat ze er nooit zijn 
als er iets aan de hand is, dat 
ze pas komen als de files voor-
bij zijn en het sluipverkeer 
weer lang en breed het dorp 
uit. Kritiek hoort erbij en zal 
zijn goede humeur niet snel 
verpesten. Harry Kos houdt 
ervan om met mensen te 
praten, geeft liever een waar-
schuwing dan een boete.
Kos werkt maar een paar uur 
per week en kan zelf min of 
meer bepalen wanneer. Zijn 
beide collega’s werken wel 
full-time. ‘Ed Zijp doet ook 
vaartoezicht en we hebben 
net een nieuwe collega San-
der Heuvel. En we werken na-
tuurlijk nauw samen met de 
beide wijkagenten Bert Gorter 
en Rinze Tjoelker.’
Hij is gewoonlijk aanwezig bij 
de jaarvergaderingen van de 
Contactcommissie met het 
college van burgemeester en 
wethouders, hoort dan wat er 
speelt en waar  inwoners van 
de Wijdewormer zich druk 
over maken en  neemt vervol-
gens actie. Een paar voorbeel-
den.
Eénrichting verkeer Necker-

straat. Kos: ‘Ja, dat was na-
tuurlijk even een verandering. 
Daar moeten mensen aan 
wennen. Dus ik heb daar heel 
wat waarschuwingen uitge-
deeld. Ja, ik weet, het houdt 
natuurlijk een keer op en dan 
komt die bekering er toch, 
maar mijn ervaring is dat als 
je zaken uitlegt, mensen ver-
volgens beter handelen. We 
staan er natuurlijk niet elke 
keer bij als mensen verkeerd 
rijden. Dan worden we ge-
beld en als we dan komen, is 
de verkeerd rijder natuurlijk 
al lang verdwenen. Maar een 
aardige anekdote is dat ik een 
keer een man aanhield die 
de Neckerstraat vanaf Mario 
inreed en dat bleek een be-
woner van de Neckerstraat te 

zijn. Maar ook een man die 
ons regelmatig belde als er 
verkeerd gereden werd.’
We wijzen graag naar een an-
der  en vergeten onze eigen 
fouten
Kos gaat staan en wijst, wijs-
vinger als de loop van een pis-
tool vooruit. ‘Kijk, als je naar 
ander wijst, wijs je met drie 
vingers naar je zelf. Dat zou-
den mensen zich wat vaker 
moeten realiseren.’
Een fenomeen dat hij vaak te-
genkomt bij burenruzies. Kos: 
‘Dat krijg je nu weer met dat 
warme weer, dat mensen zich 
ergeren aan het gedrag van de 
buren en je weet hoe dat gaat, 
het ene woord lokt het ande-
re uit en dan moeten wij soms 
komen sussen. Soms zijn het 

langduriger affaires en dan 
hebben we goede ervaring 
met buurtbemiddeling. En 
een ander punt in deze zomer-
maanden zijn de geparkeerde 
caravans en aanhangwagens. 
De eigenaren benader ik met 
de vraag ze binnen de wettelij-
ke termijn weg te halen.’
Ander voorbeeld uit de jaar-
vergadering, het sluipverkeer. 
Kos: ‘Je weet, als er filemeldin-
gen zijn op de A7, dan kun je 
sluipverkeer verwachten. Dan 
gaan we vaak kijken. Nee, niet 
altijd en als we er wel zijn, valt 
het soms ontzettend mee.  En 
we hebben de indruk dat het 
met de verbreding van de A7 
iets minder is geworden.’

Jagers

Klachten over jagers die alles 
schieten wat er voor de loop 
komt. Kos: ‘Ik weet niet zoveel 
van jagen, Ed iets meer, maar 
we kwamen er samen niet uit 
wat nu precies wel mag in het 
jachtseizoen en wat niet. Dus 
ik ben na gegaan wie de eige-
naar is van het jachtgebied. 
Dat is de vergunninghouder. 
Die heb ik gevonden en daar 
ben ik mee gaan praten. Ik 
heb hem gevraagd of hij be-
reid is tijdens een vergadering 
van de Contactcommissie uit 
te leggen hoe het zit, wat ze 
doen, wat ze mogen en wat 
jagers niet mogen. Daartoe is 
hij bereid. Dat heb ik de con-
tactcommissie laten weten.’
Wil Harry Kos verder nog iets 
kwijt?  ‘Wij klachten kregen 
van de directie van de school 
dat eigenaren van honden 
hun hond uitlieten in de voet-
balkooi, met als gevolg dat 
de volgende morgen eerst de 
kooi gereinigd moest worden 
voordat de schoolkinderen 
erin konden spelen. Bij de toe-
gangsdeur van de kooi is nu 
een bord geplaatst  verboden 
voor honden.  Tot nu toe geen 
klachten meer. Ik hoop dat het 
zo blijft.’

Roy Buijze
Harry Kos: ‘Als je naar een ander wijst, wijs je met drie vingers naar 
jezelf.
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OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK

IN EN VERKOOP VAN PERSONEN-, 
BEDRIJFS-, EN SCHADEVOERTUIGEN

Neckerstraat 179
1456 AA  Wijdewormer

tel: 0299 60 65 08
mobiel: 06 204 922 91

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

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

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

warme en koude buffetten

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

Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

Provence 20  1448 JD  Purmerend
telefoon 0299-473155 of 06-12201831

www.nicoboots.nl
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Lydia Klok kweekt haar eigen bijenkoninginnen
Lydia Klok is al ruim twintig jaar 
imker en zij kan er gepassio-
neerd over vertellen. Haar 24 
bijenvolken staan op diverse 
locaties, verdeeld over de pol-
der, onder meer aan de Noor-
derweg en in een lommerrijke 
tuin aan de Neckerstraat. De 
bijenvolken moeten natuur-
lijk in bloemrijke omgevingen 
staan, zodat zij voldoende 
nectar kunnen verzamelen om 
hun honing te produceren. In 
een goed jaar kan een bijen-
volk wel 30 kilogram honing 
produceren, maar dan moe-
ten de weersomstandigheden 
wel ideaal zijn. Vorig jaar was 
bijvoorbeeld geen bijzonder 

h o n i n g j a a r 
door de lange 
droge perio-
de. 
Lydia houdt 
van haar bij-
en en kan 
zich nog al-
tijd verwon-
deren over 
de snelheid 
waarmee de 
bijen de nec-
tar verzamelen. Het is een 
hobby die haar rust geeft en 
waar ze het gehele jaar mee 
bezig kan zijn. Zij kweekt bij-
voorbeeld haar eigen konin-
ginnen. In haar schuur staat 

een verwarmd kasje waar de 
zogenaamde doppen in zeven 
dagen worden uitgebroed. Ie-
dere koningin zorgt weer voor 
een nieuw bijenvolk. 
De bewoners van onze polder 

kunnen op 14 juli gratis ken-
nismaken met deze wondere 
wereld. Dan stelt Lydia Klok 
haar erf aan de Noorderweg 
100 open voor publiek ter 
gelegenheid van de nationale 
imkerdag. Van 11.00 tot 16.00 
uur. Uiteraard kunnen bezoe-
kers dan de honing proeven 
en kopen. Tegen een kleine 
vergoeding mogen kinderen 
kaarsjes rollen van bijenwas. 
In de schuur staan allerlei 
werktuigen opgesteld die no-
dig zijn voor het produceren 
van de honing. Kortom, een 
leuk en leerzaam uitstapje 
voor jong en oud.

Arthur Keur

De werkzaamheden zijn nog 
niet helemaal klaar, maar het 
pleintje aan de De Grootweg 
ligt er toch al prachtig bij.
De bewoners zijn er ook zeer 
tevreden mee. “Het is nog een 
beetje kaal, maar als ook de 
achttien nieuwe bomen ge-
plant zijn, dan is het echt een 
plein, volgens de familie El-
sings”. Het plein was ook aan 
renovatie toe; het straatwerk 
was slecht en het uitzicht was 
ook bepaald niet aangenaam. 
Het straatwerk ligt er nu wel 
weer strak bij en er is een 
mooie hinkelbaan gemaakt en 
een soort pad om het pleintje 
heen waarop kinderen kun-
nen leren fietsen. 
De snelheid waarmee gewerkt 
is, baart opzien. Het wachten 
was even op het vertrek van 
de laatste bewoners van een 
nestkastje in de bomen, maar 
toen de jonge koolmeesjes 
waren uitgevlogen kon het 
werk beginnen. Binnen een 
maand was het gepiept. De 
tweeënveertig  jaar oude es-
sen zijn gekapt en worden 
binnenkort vervangen door 
nieuwe jonge berken. De es-
sen waren op en groeiden nog 
slechts in de breedte; boven-
dien was er gevaar dat ze zou-
den omwaaien. 

Er wordt nog een speeltoe-
stel geplaatst en een podium 
in het midden. Het geheel is 
door een architect ontwor-
pen, maar de bewoners heb-
ben ook hun wensen kenbaar 
mogen maken. Zo is er op ver-
zoek van de buurt een stroom-
punt aangelegd.
De familie Evers hadden van-
af hun terras uitstekend zicht 
op de werkzaamheden. “We 
brachten de  mannen iedere 
dag een lekker bakkie koffie 
en ze mochten gebruik ma-
ken van ons terras”. Mevrouw 
Evers vond het best gezellig 
en de mannen hebben het 
ook zeer gewaardeerd, bleek 
toen de werkzaamheden er 
op zaten. De Friese aannemer 

kwam hen bedanken en nam 
een paar pakken koffie mee 
om zijn dank uit te drukken. 

We informeerden bij de ge-
meente wanneer de opleve-
ring is. Van Michel van Leeven 
kregen we te horen dat de 
aanplant van de bomen is ver-
traagd omdat de aannemer 
plotseling veel werk had door 
stormschade. De uiteindelijke 
oplevering zal waarschijnlijk 
pas eind september zijn.

Opvallend is verder dat het 
pleintje nog geen naam heeft. 
En dat verdient het toch zeker! 
Er moet in onze mooie polder 
toch wel iemand zijn die iets 
passend kan bedenken? 

Arthur Keur

Het plein zonder naam aan de De Grootweg bijna klaar

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO
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Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@wijdewormer.nl

Vroeger 

 
door Bart Middelburg 

 

 
Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief 

 
 
 

In het notulenboek van de vergaderingen van 
dijkgraaf en heemraden van de Wijdewormer 
in de periode 1821-1851 bevindt zich een af-
zonderlijk, handgeschreven epistel met als 
aanhef: ‘Belangrijke Aanteekeningen rakende 
de Wijde Wormer.’ Het is het verslag van dijk-
graaf en heemraden van de grote watersnood-
ramp van 1825, waarbij de Wijdewormer hele-
maal onder zeewater kwam te staan.

In de namiddag van vrijdag 4 februari 1825 
‘schoof eene Steene Beer [een betonnen ver-
sterking] leggende in de Waterlandsche Dijk bij 
Durgerdam, door eenen geweldigen storm en 
daaruit veroorzaakte verschrikkelijken vloed, 
weg’, aldus het verslag. Waterland, Oostzaan, 
en Zaanstad liepen daarop onder, en twee 
dagen later begaf ook ‘de Wormerdijk aan de 
Zuijd zijde nabij het Kalf’ het onder deze ‘ge-
duchte overstrooming’.
In eerste instantie werd in de dijk een gat ge-
slagen ‘ter lengte van 4 ¼ Nederlandsche roe-
den’ (zo’n 25 meter). Binnen anderhalf uur 
stond er drieënhalve meter water in de polder. 
‘Dit geschiede op zondag den 6 februarij des 
morgens tusschen 8 en 9 uren, door deze zoo 
noodlottigen ramp verdronken 5 mensen, en 
800 stuks vee kwam daarbij om.’ Alle boerde-
rijen en huizen gingen verloren; pas eind 1826 
kon worden begonnen met de herbouw.
Het heeft mij altijd verbaasd dat de slacht-
offers van de watersnoodramp van 6 febru-
ari 1825 nooit een naam hebben gekregen; 
zij zijn altijd anoniem gebleven, zowel in de 
verslaglegging destijds, als in veel latere ge-
schiedschrijving – al bijna twee eeuwen lang. 
Zelfs over het aantal slachtoffers bestaat nog 
altijd geen eenduidigheid: de ene bron heeft 
het over vier mensen, de andere over acht, 
de historica Frouke Wieringa houdt het in Wa-
tersnood in Waterland (2010, een uitgave van 
de Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsge-
schiedenis) in navolging van het waterschap 
nog steeds op vijf.
De anonimiteit van de slachtoffers en de ver-
warring over hun aantal is deels verklaarbaar. 
De chaos was na de ramp vanzelfsprekend im-
mens, jarenlang, ook bestuurlijk en administra-
tief.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 
heb ik derhalve álle mutaties van de burgerlijke 
stand van Purmerend en Wijdewormer in 1825 
– honderden – onderzocht. Conclusie: bij de 
ramp zijn in de Wijdewormer acht mensen om 
het leven gekomen.
Vrijwel alle slachtoffers werden, zo blijkt, zo-
dra zij gevonden waren overgebracht naar het 
Gasthuis in de Koestraat in Purmerend onder 
leiding van ‘binnenvader’ Ferdinand Bonte. 

Zo’n gasthuis was een beetje het afvoerputje 
van de stad, en fungeerde tevens als mortuari-
um. In de meeste gevallen deed Bonte pas eind 
maart, begin april – twee maanden na de ramp 
– aangifte van hun overlijden bij Jacob Wor-
mer, de burgemeester van Purmerend. Wor-
mer stelde vervolgens een overlijdensakte op 
waarin hij soms vermeldde: ‘ten gevolge der 
Watervloed in de Wijde Wormer overleden.’
Pas eind 1825 stuurde Purmerend een (onvol-
ledig) ‘dood Extract’ naar Johannes Wildschut, 
de burgemeester van Wijdewormer, met de 
namen van een aantal slachtoffers. Op 22 de-
cember 1825 ten slotte, bijna een jaar na hun 
dood, schreef Wildschut die slachtoffers bij in 
het eigen overlijdensregister, met als getuigen 
veldwachter Jan Kat en onderwijzer Jan Wage-
naar.

Zondagmorgen 6 februari, de dag van de over-
stroming, kwamen om:
1. Teunis Tang, 22 jaar, ongetrouwd, ‘boere-
knegt’. De familie Tang woonde al generaties 
lang in de Wijdewormer. Teunis’ vader Corne-
lis Tang was er al boer en watermolenaar, zijn 
opa Dirk Tang eveneens. Teunis Tang had een 
iets oudere broer, Dirk Tang, ook molenaar. 
Het is ontroerend om te zien hoe Dirk Tang na 
de ramp jarenlang hardnekkig probeerde een 
zoon naar zijn omgekomen broer te vernoe-
men. De eerste drie keer mislukte dat, doordat 
alle drie kinderen binnen een jaar kwamen te 
overlijden. Pas de vierde Teunis (geboren in 
1838) bleef leven; ook hij werd molenaar.
2. Jan Corsse Hoogland, 65 jaar, veehouder. 
Hoogland en zijn vrouw Neeltje de Jong wer-
den beiden geboren in Katwoude, maar ves-
tigden zich rond 1800 in de Wijdewormer. 
Neeltje de Jong overleed op 7 november 1824, 
Jan Hoogland kwam precies drie maanden la-
ter om bij de watersnoodramp. Zij lieten een 
15-jarige dochter na, Jannetje.
3. Leendert Bogert (ook Boogaard), 38 jaar, 
‘arbeider’. Bogert werd geboren in Monnicken-
dam, maar woonde en werkte in de Wijdewor-
mer. Hij was getrouwd met Aagje Koopman uit 
Jisp.
4. Maartje Jansd. Veldhuijsen (ook Veldhuis), 
29 jaar. Zij werd in 1796 in Alkmaar gedoopt 
als ‘Maria’. Op 12 april 1818 trouwde zij in de 
Wijdewormer met Gerrit Dirks (ook Dirkse, 
Dirksz.). Zij vestigden zich aan de Zuiderweg als 
veehouders, en kregen daar in 1822 één kind: 
dochter Aaltje.
5. Aaltje Dirks, 2 ½ jaar oud, dochter van Ger-
rit Dirks en Maartje Veldhuijsen; moeder en 
dochter kwamen dus beiden om, de vader 
overleefde de watervloed.
Gerrit Dirks hertrouwde in 1828 met Aaltje 

Wie kwamen om bij de watersnoodramp van 1825?
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Roet en kreeg met haar twee 
kinderen, Aaltje en Jacob. Na-
dat in 1836 ook Aaltje Roet 
was overleden, hertrouwde 
Gerrit Dirks opnieuw, nu met 
Aaltje Zomer. Gerrit Dirks, in 
1851 nog geïnstalleerd als ge-
meenteraadslid, overleed zelf 
op 16 september 1855. Hij liet 
een kapitale boerderij na aan 
de noordkant van de Zuider-
weg (de eerste na de Wester-
dwarsweg), plus circa vijftien 
hectare land.

Op woensdag 9 februari, drie 
dagen na de overstroming, 
kwamen in de Wijdewormer 
nog eens drie mensen om:
6. Pieter Brouwer, 38 jaar, 
‘landman’. Hij woonde sinds 
1820 in de Wijdewormer, 
met zijn vrouw Bregtje Glijnis 
en hun vier kinderen. Beiden 
kwamen oorspronkelijk uit 
Schermerhorn.
7. Thomas Lurks, 22 jaar, 
‘arbeider’. Hij woonde in bij 
zijn broer Gerrit Lurks op het 
‘zuid-Endt’ (nu de Nieuw-

straat) in Purmerend.
8. Reindert de Wit, 36 jaar, 
smid. De in Hoorn geboren De 
Wit woonde met zijn vrouw 

Aaltje Dinkla aan de Slotter-
burgwal (nu Gedempte Singel-
gracht) in Purmerend.
Opmerkelijk aan die drie 
slachtoffers van 9 februari, 
is dat zij volgens hun overlij-
densaktes op precies hetzelf-
de tijdstip zijn overleden: ‘ten 
zeven ure, des avonds’. Wat 
daar precies is voorgevallen 
is onbekend; mogelijk zijn 
zij alle drie, terwijl de zon al-
lang onder was, tegelijkertijd 
verdronken bij reddingswerk-
zaamheden.
Een bevestiging voor dat 
scenario is te vinden in het 
boek Kronijkmatige en ge-
schiedkundige beschrijving 
van Purmerende en omlig-
gende Dorpen, Meren, enz., 
in 1839 gepubliceerd door 
de Purmerendse onderwijzer 
Gijsbertus van Sandwijk. Ook 
hij houdt het op vijf slachtof-
fers op 6 februari, ‘terwijl kort 
hierna nog drie andere, met 
het redden van eenig huisraad 
bezig, door het omslaan of 
zinken van het vaartuig, jam-
merlijk omkwamen’.

Wie kwamen om bij de watersnoodramp van 1825?

Zeldzame ingekleurde gravure van Willem van Senus naar een tekening van Haatje Oosterhuis van het ‘door-
breken des dijks van de Wijde Wormer’ op 6 februari 1825, met Purmerland op de achtergrond (uit ‘Histo-
risch tafereel van den zwaren watersnood’, 1826).

De overlijdensakte van de 2-jarige Aaltje Dirks, ‘ten gevolge der water-
vloed overleden’.

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

Email: info@beetsbv.com    
Web:  www.beetsbv.com
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Boomrooierij
Boomverzoring
Boomveiligheidscontrole
Bomen planten
stoBBenfrezen

075-617 94 75 / 06-218 00 308
www.meijerboomverzorging.nl
info@meijerboomverzorging.nl

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

WWW.NICOPOEL.NL

WIJ MAKEN HET COMPLEET HELDER. WWW.NICOPOEL.NL

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

INKOMEN OP VOOR LATER?

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

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

Massagepraktijk  AdaCadabra

Ringdijk 24 
1456 AJ Wijdewormer

Ada Hanemaaijer
06 47177587   
www.adacadabra.nl

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

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

zaterdag 9:00 - 12:00

Behandeling op afspraak

Ellen’s knipschuur  Hallerweg 74  1456 AX Neck 0299 470190

SANDERS
GAS SANITAIR
VERWARMING

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

DESKUNDIG ADVIES

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN

GE
RE

ED
SC

HA
P 

IN
 B

RU
IK

LE
EN

SANITAIR SPECIAALZAAK Speciaalzaak in:

gas, sanitair,

verwarming,

mengkranen,

radiatoren,

keukenkranen,

klemfittingen,

klokthermostaten

Kom vrijblijvend kennismaken!
Een greep uit onze standaard pakketprijzen

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

€ 1.000,-   ZZP’er 
€ 1.250,-   BV
€ 1.250,-   Holding
      Bekijk wat er allemaal in de standaard pakketten zit en onze overige tarieven:
      www.BASadministratie.nl/tarieven
     
                                         Bekijk ook onze salarisadministratie mogelijkheden.
                                           va € 3,50 per loonstrook, vraag een vrijblijvende o�erte aan!   
                                             www.SimpeleLoonstrook.nl/prijzen
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In memoriam Rie Konijn-Meijer
Rie Meijer werd op 2 juli 1933 
geboren als oudste dochter 
van een veehouder/visser in 
Jisp. Na haar kwamen nog 3 
zussen en een broer. Ze deed 
na de lagere school een op-
leiding tot coupeuse, maar 
moest ook meehelpen in het 
bedrijf. Zo hielpen ze ook al-
lemaal mee als de koeien met 
de koeboot naar een ander 
eiland moesten, hoewel geen 
van hen kon zwemmen. 
In 1952 ontmoette ze Nico 
Konijn die zoon was van een 
veehouder aan de Noorder-
weg 106 in de Wijdewormer. 
In 1954 trouwden ze en gin-
gen op de Noorderweg wonen 
en namen later het bedrijf 
over. Ze kreeg er haar 80 ja-
rige schoonvader bij die ze 
ook verzorgde, tot hij op bijna 
93-jarige leeftijd overleed. 
In die tussentijd kreeg ze in 
vier jaar tijd vier kinderen, 
Simon, José, Johan en Elly. 
Daarnaast hielp ze mee met 
melken en alles wat er moest 
gebeuren op het bedrijf. Ze 
was de spil van het bedrijf en 

van het gezin. Ga er maar aan 
staan. Toen de kinderen naar 
de middelbare school gingen 
kreeg zij wat meer tijd en die 
besteedde ze aan zaken waar-
bij ze haar andere talenten 
kon laten zien. Zo zat zij on-
der andere in de ouderraad 
van de school en had ze een 
functie in het bestuur van de 
plattelandsvrouwen, wat te-
genwoordig de Vrouwen van 
nu heet. Dan kon zij ook eens 
weg van de boerderij en het 
altijd maar zorgen en zorgen. 
Dat vond zij leuk, lekker bezig 
zijn met andere dingen en je-
zelf ontwikkelen. 
Door de allergie van haar man 

Nico moesten ze uiteindelijk 
het bedrijf verkopen, aange-
zien er geen opvolger was. 
Zij gingen toen in de Zuidoost 
Beemster wonen, maar de 
band met de Wijdewormer 
bleef. Ze werden lid van de 
soos en ze wilden het Wijde-
wormer journaal blijven lezen 
om op de hoogte te blijven. 
Maar ze hadden het ook naar 
hun zin in het buurtje op de 
Zuiderweg en gingen ze daar 
samen op koersbal. 
Rie was altijd bezig en hield 
erg van knutselen, zoals kaar-
ten maken, breien en naaien. 
Toen in 2011 Nico overleed, 
probeerde zij zowel het huis 
als de tuin zelf bij te houden. 
Toen bij haar nierfalen werd 
geconstateerd ging haar con-
ditie elk jaar wat achteruit. 
Maar Rie was een vrouw van 
niet zeuren, gewoon door-
gaan, altijd optimistisch en 
vooral niemand tot last zijn. 
En als je het er niet over hebt, 
dan is het er niet. Ze werd 
behandeld in Hoorn, maar in 
2018 werd de behandeling ge-

stopt omdat ze uitbehandeld 
was. 
Anderhalf jaar geleden ging 
ze naar een aanleunwoning in 
het Jaap van Praaghuis in Pur-
merend. Ze vond het leuk om 
daar met anderen te eten en 
deed mee aan veel activitei-
ten zoals klaverjassen, bingo 
en happy hour met life mu-
ziek. Maar ze bleef ook nog 
naar de soos in Wijdewormer 
gaan, tot op het laatste mo-
ment. Half april ging ze ach-
teruit, maar tot 10 dagen voor 
haar overlijden vertelde ze 
nog dat het een griepje was. 
Het ging wel weer over. 
De laatste week verbleef ze in 
het ziekenhuis waar ze op 16 
mei overleed. Op 2 juli zou ze 
86 zijn geworden. Zowel bij 
het condoleren op 20 mei, als 
bij de begrafenis op 22 mei 
was de belangstelling groot. 
Haar laatste rustplaats is bij 
Nico op de algemene begraaf-
plaats in Purmerend.

René Provoost

Iepen aan de Noorderweg 
gecontroleerd
Twee ambtenaren van het 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier heb-
ben op de Noorderweg de 
gezondheid van de iepen 
gecontroleerd. De afgelopen 
decennia zijn veel van deze 
bomen aangetast door de ie-
penziekte. Deze ziekte veroor-
zaakt verwelking van de tak-
ken en ten slotte sterfte van 
de gehele boom. 
De ziekte wordt veroorzaakt 
door schimmels  die in de hout-
vaten van de boom groeien. 
De schimmel wordt verspreid 
door de iepenspintkever, 
maar ook door wortelcontact 
tussen naburige Iepen. Het is 
daarom opvallend dat er aan 
de Noorderweg hele rijen Ie-
pen staan; je zou verwachten 
dat het Hoogheemraadschap 
meer variatie in boomsoorten 
zou nastreven om besmetting 

te voorkomen. 
Desgevraagd legden de amb-
tenaren uit dat het beplan-
tingsplan al jaren vast ligt en 
wordt bepaald op cultuur 
historisch gronden: er staan 
immers al jaren Iepen aan de 
Noorderweg. Deze bomen 
horen in dit gebied, net als 
de populieren. Op de boe-
renerven stonden vroeger 
overigens vaak een of twee 
bloeiende lindebomen; deze 
bomen zorgde voor nectar 
voor de bijenvolken en honing 
voor de boeren. 
De iepenziekte blijkt aan de 
Noorderweg na inspectie reu-
ze mee te vallen; slechts een 
klein aantal iepen ontving een 
rode stip, hetgeen wil zeggen 
dat ze op korte termijn geveld 
zullen worden. 

Arthur Keur

Wen de Jong overleden
Wen de Jong is 10 juni overle-
den. De afscheidsdienst voor 
Wen is onder grote belang-
stelling gehouden op 15 juni in 
de H. Maria Magdalena kerk in 
Zaandam, waar achter de kerk 
zijn laatste rustplaats is. In het 
volgend nummer plaatsen we 
een in Memoriam over Wen.

René Provoost 

Knuffels geven leuk weg
Bij breien denken we al snel 
aan het maken van kleding. 
Maar wanneer we voldoende 
truien en vesten hebben, is 
het misschien een goed alter-
natief om knuffels te breien 
of te haken. Ze zijn leuk om 
te maken en ook leuk om weg 
te geven. Een zachte knuffel is 
ook een veilig object.
In het boekje Aapjes Haken 

van Christel Krukkert staan tal 
van leuke aapjes. Een aapje 
als voetballer of ballerina, een 
bruidspaar en ook een boer 
met varkentjes. En natuurlijk 
kun je ook zelf een aapje be-
denken, voor je het weet ligt 
het hele huis vol aapjes!
Het volgende breicafé is op 
18 september, bij Anneke den 
Hollander.
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Steenuiltjes ringen en namen geven
En zo werd op 31 mei het 2de 
nestje steenuiltjes geringd in 
onze polder.
Ron Gans was zo vriendelijk 
om ondergetekende uit te no-
digen om samen met een aan-
tal jeugdige scholieren, met 
hun ouders, getuige te zijn 
hoe deze kleine rakkers voor-
zien werden van een ringetje.
Nadat we de uiltjes voorzich-
tig uit de nestkast hadden ge-
haald (wat een stank daarbin-
nen) werden deze voorzichtig 
in een kistje gedaan. Iedereen 
vond het fantastisch om deze 
kleine bolletjes van zo dichtbij 
te zien. De uiltjes waren iets 
minder blij, getuige hun ang-
stige blik en de dunne ..... die 
ze lieten lopen.
De 24 dagen oude diertjes 
waren zo rond de 140 á 160 
gram en hebben de grote van 
een mensenhand. Vakkundig 
als altijd, werden ze door Ron 

Wormerland WMO-erland
Ik lijd aan ALS, een ongenees-
lijke ziekte waarvoor (nog) 
geen medicijn is. Ik ben dus 
volkomen van mijn rolstoel 
afhankelijk en probeer on-
danks mijn ziekte zo mobiel 
mogelijk te blijven. Maar ga 
je op reis bijvoorbeeld met 
het vliegtuig dan heb je helaas 
een redelijke kans dat dat ding 
beschadigd of helemaal niet 
aankomt. Toen ik nog met een 
rollator liep raakte de KLM op 
de heenreis de ene kwijt en 
op de terugreis de intussen 
gekochte andere. Nooit meer 
boven water gekomen. 
Een elektrische rolstoel kost 
gauw € 6000 en wat als daar 
wat mee gebeurt? Die vraag 
legde ik een tijd geleden voor 
aan de afdeling WMO van de 
gemeente Wormerland. Daar 

voorzien van een ring om 1 van de pootjes. Zo 
kunnen de deskundigen later zien waar een be-
paalde steenuil vandaan komt en hoe oud die 
is.
De kinderen stonden met open mond te kijken 
hoe dit allemaal gebeurde, en ze kregen nog 
een mooie opdracht; de takkelingen (jonge ui-
len) mochten ze een naam geven!
En zo is het gekomen dat er nu een Sweety, 
Dani, Yamie, Hope en een Dieuwertje door de 

Evelien Kikkert spotte deze ooievaar langs de Noor-
derweg. In haar herinnering was het zo’n twintig 
jaar geleden dat zij de vorige ooievaar in Wijdewor-
mer zag.

Ooievaar in Wijdewormer

polder vliegen.
Als ze 5 weken oud zijn komen ze af en toe de 
kast uit, na 6 weken zijn ze vliegvlug en als papa 
en mama uil geen voedsel meer brengen, vlie-
gen ze zelf de kast uit. Ze worden dan nog 5 á 6 
weken gevoerd door de ouders in de buurt van 
de nestkast.
Vervolgens trekken zij de wijde wereld in.

Sjaak Mol

wist men het ook niet en men vroeg het aan 
de landelijk coördinator WMO. Het antwoord 
was: ‘Meneer, de rolstoel is alleen voor gebruik 
binnen uw gemeente’. Van de gekke dus. 
Na protesten van mijn kant en met behulp van 
mevrouw Smit, gemeenteraadslid uit Neck ge-
bruikte de wethouder gelukkig zijn gezonde 
verstand en zei: ’Gewoon gaan, ik stel me per-
soonlijk verantwoordelijk in geval van schade.’ 
Zo zie je, politici zijn dus toch mensen met die 
met je meedenken. 
Maar dat meedenken ging nog verder. Ik kreeg 
recent een kopie van de brief die de gemeente 
Wormerland gestuurd had aan de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG).  Zij vroeg die 
koepelorganisatie om hierover met een oplos-
sing te komen omdat het gewoon in Europese 
Verdragen staat dat de overheid verplicht is om 
de mobiliteit en integratie van mensen met een 
handicap in de meest ruime zin te bevorderen!
Nu wordt er veel geklaagd over de WMO en 
begrijpelijk, want de vorige regering heeft alle 
zaken die te maken hebben met WMO (jeugd-

zorg, gehandicapten, sociale ondersteuning) 
over de schutting gegooid naar de gemeenten 
en er gelijk maar een bezuiniging van 30% aan 
vast geplakt ‘want door de toegenomen effici-
ency zouden de kosten vanzelf lager zijn’. 
Totale onzin natuurlijk, want doordat nu niet 
Den Haag’ er meer over gaat, maar de gemeen-
te zullen WMO-klanten veel eerder klagen als 
er iets misgaat dan dat ze zoals in het verleden 
een zinloze stapel klachtbrieven naar Den Haag 
moesten sturen. 
De zorg ‘naar de burgers brengen’ werkt dus en 
meer, niet minder burger zullen waarschijnlijk 
de weg naar de WMO waar ze recht op hebben 
weten te vinden en dat was ook de bedoeling 
van ‘Den Haag’ toch? In ieder geval ben ik dus 
erg blij met de vechtlust die onze gemeente 
toont! Na al dat geklaag over de overheid ‘die 
niets voor ons doet en alleen maar ons geld af-
troggelt’ mag dat ook wel eens gezegd!

Theo van Eerden
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Agenda dorpshuis in de komende weken

Wijdewormerplein 3 
1456 CB Wijdewormer 
Tel.: 0299 421266 

06-40612799  
06-15449772 

NL89RABO 0129578037

Vaste activiteiten dorpshuis

Verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hebben 
ieder een vast tijdstip en een vaste ruimte. Vrijwel alle ver-
enigingen kunnen wel nieuwe leden plaatsen en zijn ook al-
tijd bereid geïnteresseerden ter plekke te informeren over 
mogelijkheden, contributie en eventuele voorwaarden. Kom 
dus gerust eens  kijken hoe het toegaat bij de vereniging waar 
uw belangstelling naar uit gaat. Onderstaand een alfabetisch 
overzicht van de verenigingen en de tijd waarop zij hun activi-
teit in het dorpshuis starten.

Accordando donderdag 19:00 Grote Zaal
Badminton donderdag 20:00 Gymzaal
Baloe dinsdag 15:00 Gymzaal
Biljarten donderdag 19:30 Foyer
Bridge woensdag 19:30 Foyer
Dameskoor vrijdag 13:30 Vergaderzaal
Dansles zondag 19:00 Grote Zaal
Kobundo vrijdag 20:00 Gymzaal
Aerobic Veren. Odin maandag 20:00 Gymzaal
Ouderensoc. donderdag 13:00 Foyer
Purple woensdag 20:30 Vergaderzaal
Volleybal dinsdag 20:00 Gymzaal

Variabele activiteiten dorpshuis

Dag Wat Tijdstip Zaal
Za 6-7 Besloten feest 20:00 Foyer
Zo 7-7 Besloten feest 14:00 Foyer

Augustus 2019
20-8
t/m FEESTWEEK
25-8

Wo 28-8 Weer open

De einduitslag van het seizoen 2018/ 2019 is:
 punten oude  nieuwe
  caramboles caramboles
1- Gerrit Brantjes 62 23 24
2- Arie Bierhaalder 49 41 41
3- Jaap Zijp 45 34 33
4- Gerard Slijkerman 43 27 29
5- Ed Meijn  43 60 57
6- Gerard Mac Dorp 42 27 27
7- Klaas Soederhuizen 27 20 20
8- Piet Gans 16 26 23

Het nieuwe seizoen 2019/ 2020 start weer in september.
Arie Bierhaalder

Het was een seizoen waarvan 
je kan zeggen dat het moei-
zaam verliep. Er waren lan-
ge partijen tot meer dan 30 
beurten. Hoge scores werden 
slechts met uitzondering ge-
maakt. Piet Gans viel tijdelijk 
weg door gezondheids proble-
men en Klaas Soederhuizen 
wegens tijdelijke verhuizing 
naar camping Callantsoog.
Wij gaan ervan uit dat het vol-
gend seizoen weer beter gaat 
en vooral constanter. Piet zijn 
gezondheid is nog steeds sta-

biel en gelukkig kon hij de laat-
ste twee speelavonden weer 
van de partij zijn. Wat Klaas 
betreft is het wachten tot zijn 
appartement in Purmerend 
klaar is. Dan zal zich dan weer 
aansluiten bij de club. Leo 
van Berkel heeft ook nog drie 
avonden meegedaan ter ver-
vanging van Klaas maar heeft 
het te druk met de voorbe-
reiding van het nieuwe sport-
complex en heeft zich nog niet 
aangemeld als lid.

SDH had moeizaam seizoen 2018/ 2019

Smiley staat er een zomer lang
Ja hoor, hij staat er, de smiley 
op de Zuiderweg, net voorbij 
de Oosterdwarsweg richting 
Neck. Afgesteld op 50 km/uur 
licht blij en groen op voor ie-
der voertuig dat die snelheid 
niet haalt en boos rood voor 
iedereen die harder rijdt. Aan 
de zijkant een zonnepaneeltje 
zodat smiley geheel zelfvoor-
zienend is.
Het college van b&w had de 
smiley bij monde van wethou-
der Rob Berkhout toegezegd 
in de jaarvergadering met de 
Contactcommissie afgelopen 
november. Pas na aanhoudend 
vragen wanneer de beloofde 
paal nu eindelijk geplaatst zou 
gaan worden en persoonlijk 
ingrijpen van wethouder Berk-

hout kon de smiley 27 juni 
geplaatst worden. En hij blijft 
de hele zomer staan. Pas als 
de kinderen weer naar school 
moeten, eind augustus, wordt 
de smiley weer weg gehaald. 
Dan heeft de gemeente Wor-
merland hem elders nodig.

Roy Buijze

Programma Feestweek op:
http://www.ocwijdewormer.nl/Website_OC/Programma_
Feestweek_2019.html
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Noorderweg 160
1456 NP Neck-Wijdewormer 

 T  0299 - 411101
F  0299 - 411102

info@poel.nl
www.poel.nl

poel makelaardij

Wouters bv
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3a
1461 DW  Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

Bouw- en aannemingsbedrijf

Oosteinde 19
1647 AA  Berkhout

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

Ruud John

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

THE BLUE LOTUS
Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant  

Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering

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

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

www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl

DE HEER
Elektrotechniek

Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra

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


