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Enquête over behoeften activiteiten Wijdewormer
Wat is de behoefte van inwoners van Wijdewormer als het
gaat om het Dorpshuis en de
besteding van het wijkbudget.
Dat is wat Stichting Wijdewormer Gemeenschap (SWG) en
de Contactcommissie graag
willen weten. De SWG krijgt
regelmatig opmerkingen over
de toegankelijkheid van het
Dorpshuis. Bij de Contactcommissie gaat het roer om. Zij
willen samen met inwoners
plannen maken voor korte
en langere termijn. Daarom
wordt nu gezamenlijk een enquête uitgezet.
Alle inwoners van Wijdewormer worden uitgenodigd om
de enquête tussen 1 juni en
1 juli via www.bitly.com/enquete-wijdewormer in te vullen. Het is ook mogelijk om de
vragenlijst voor derden in te
vullen. Bijvoorbeeld namens
een vereniging of kind.
Ideeën welkom
De SWG is benieuwd naar
de wensen rondom het
Dorpshuis en wie mee wil
helpen om daar meer levendigheid te creëren. De Contactcommissie vraagt zich af
waar inwoners het wijkbudget
aan willen besteden. Het resultaat van de enquête moet
voldoende inbreng bieden
voor nieuwe initiatieven die
aansluiten bij wat inwoners
willen. En om de betrokkenheid bij het organiseren van
activiteiten te vergroten.

www.bitly.com/enquete-wijdewormer
Bas van de Kraats: “We hopen op een grote respons zodat we met elkaar een aantal
leuke, goed bezochte nieuwe
activiteiten of bijeenkomsten
kunnen neer zetten. Vanuit de
SWG en de pachters willen we
dit graag faciliteren en eventuele noodzakelijke investeringen voor onze rekening
nemen.”
Marjoleijn Broekhuizen: “Een
van de punten die we als Contactcommissie oppakken is de
verdeling van het wijkbudget.
Dit bedrag kan aan van alles
worden uitgegeven – als het
maar een maatschappelijke
meerwaarde heeft voor het
dorp. We leggen de ideeën
voor aan de kernmakelaar en
uiteindelijk hakt de wethouder de knoop door. Het budget is niet heel groot, €4000,-,
maar belangrijk is dat het initiatief komt vanuit inwoners.
Met de informatie uit de enquête kunnen we misschien
wel een meerjarenplan maken
voor de besteding.”
Opbrengst
Wethouder Harold Halewijn:
“Tijdens de vergadering van
de Contactcommissie in april
gaf ik al aan dat het goed is
om gebruik te maken van de
kennis en meningen van inwoners. Mooi dat dit nu gebeurt.
Ook voor het Dorpshuis geldt

dat dit meer kan opbrengen,
dan hebben we het in eerste
instantie over de maatschappelijke waarde, maar ook zeker financieel gezien.”
Voor inwoners die nog vragen
hebben over de enquête of

meer informatie willen, is er
donderdag 13 juni om 20.00
uur een inloopavond in het
Dorpshuis. Iedereen is van
harte genodigd.
De resultaten van de enquête
worden na de zomer bekend
gemaakt.

Europese verkiezingen Wijdewormer

Even een moment rust in het
stembureau bij de Europese
verkiezingen. Tijd voor een
hapje voor de volgende kiezers zich melden. Miriam van
der Kroft en Co Konijn hebben
een kopje soep genoten, voor
voorzitter Klaas Laan staat

een broodje kroket klaar. Het
stembureau noteerde aan
het eind van de avond een
opkomst van 47%. In Nederland was Frans Timmermans
de grote winnaar. Zijn PvdA
kwam als grootste partij uit de
verkiezing.
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Komende data
Volgende WWJ
zaterdag 6 juli
Kopij uiterlijk op:
woensdag 26 juni
Ophalen huisvuil
Grijs:
dinsdag 25 juni
Plastic:
dinsdag 11 juni
Groen:
dinsdag 4 en 18 juni
Oud papier
Op onderstaande zaterdagen:
27 juli
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen
van 11:45 tot 12:15 uur
4 juni

2 juli
Grof vuil
Grof vuil kan worden afgegeven bij een van de beide
milieustraten, hetzij Purmerend, hetzij Molletjesveer
in Westknollendam. Het
kan ook worden opgehaald.
Daarvoor moet een afspraak
worden gemaakt met HVC.
Dat kan telefonisch: 0800
0700 of via de website: www.
hvcgroep.nl. Op deze website kan ook de afvalkalender
worden geraadpleegd.
Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen
van 9:00 tot 17:00 uur
21 juni
20 september

Agenda 17 juni 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Aanvullingen/ wijzigingen agenda
Voorgaande notulen
Ingekomen stukken
Verslag bezoek commissie
Dhr. Woestenburg: kadeverbetering Neckerstraat
Werkgroep tweede lijn wonen
Enquête
Rondvraag
Sluiting

Contact Commissie WW
Leden: Marjolijn Broekhuizen, Jan Tabak en Evert Stam
Mail: ccwijdewormer@gmail.com
Vergaderingen in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur:
maandag 17 juni
maandag 9 september
maandag 21 oktober

Dorpshuis 51 zonnepanelen rijker
Op het Dorpshuis in Wijdewormer zijn afgelopen maand
51 zonnepanelen gelegd. De
panelen moeten voldoende
elektriciteit opleveren voor de
eigen stroombehoefte van het
Dorpshuis en tevens leveren
aan de basisschool.
De gemeente Wormerland
heeft opdracht gegeven tot
het plaatsen van de panelen.
De opdracht komt voort uit
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het verduurzamingsbeleid van
de gemeente, dat hierin de lat
hoog wil leggen. In de Nota
en Visie Duurzaamheid heeft
de gemeente Wormerland de
ambitie gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2050. Dit
betekent dat er veel duurzame energieopwekking plaats
moet gaan vinden.
“Verduurzamen doet de gemeente samen met haar in-

woners, maar ook zelf het
goede voorbeeld geven is
belangrijk”, aldus wethouder
Jeroen Schalkwijk. “We staan
voor een grote opgave, in
2050 zonder fossiele brandstoffen wonen, werken en leven, maar zo maken we ons
alvast klaar voor die energietransitie.
Ook wethouder Harold Halewijn is blij met de ontwik-

keling: “Door het Dorpshuis
vol te leggen met zonnepanelen hopen we inwoners te
inspireren zelf na te denken
over het opwekken van eigen
duurzame energie. Nu we de
energietransitie in gaan, zijn
zonnepanelen en isolatie altijd een goed idee.”
Roy Buijze

Fotoboek Postcode 1456, 2020 – oproep fotografen
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Volgend jaar is het alweer 10 jaar geleden dat
het fotoboek “Postcode 1456, editie 2010” verscheen. In de loop der jaren is er veel veranderd. Helaas zijn er inwoners overleden, maar
werden er ook veel kinderen geboren. Diverse
inwoners verlieten de Wijdewormer, terwijl
er ook weer mensen van buitenaf bijkwamen.
Kortom, er is veel veranderd, maar dat hoort
nu eenmaal bij een levendige gemeenschap.
Zelf heb ik in de afgelopen jaren vele malen
het fotoboek geraadpleegd. Soms uit nieuwsgierigheid, maar ook bij gebeurtenissen om te
weten om welke mensen het nu precies gaat.
Het fotoboek 2010 ligt bij ons thuis dan ook
binnen handbereik en wordt regelmatig bekeken, evenals het fotoboek, dat ter gelegenheid
van het millennium – in zwart wit, weet u nog
wel? - is uitgebracht.
Nu is het alweer 2019 en heeft het bestuur
van het Wijde Wormer Journaal besloten een
nieuwe editie van het fotoboek uit te brengen,
t.w. “Postcode 1456, editie 2020”, dat in de
loop van 2020 zal verschijnen. Hiertoe wordt
binnenkort een werkgroep opgericht, die o.a.
een plan van aanpak gaat maken. Wel is al besloten, dat het maken van de benodigde foto´s
door meerdere fotografen gedaan moet worden. Hoeveel tijd het fotograferen in beslag zal
nemen, is moeilijk te zeggen en hangt af van
het aantal fotografen dat zich aanmeldt.
Hiermee kom ik tot de kern van dit artikel: het
bestuur van het Wijde Wormer Journaal roept
mensen op die het leuk vinden om foto´s te
maken en willen meewerken aan de totstand-

koming van het nieuwe fotoboek. Het hebben
van een goed fototoestel is hierbij een pre,
maar niet per se noodzakelijk. Ondersteuning
vanuit bestuur en redactie wordt uiteraard toegezegd. Als u hiervoor belangstelling heeft of
nog vragen wilt stellen, dan kunt u mailen of
bellen naar een van de bestuursleden, die op
bladzijde 3 van dit journaal vermeld staan.
Uiteraard hopen wij op veel reacties!
Evelien Kikkert,
Secretaris WWJ

Voorzitter:
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Het Wijdewormerjournaal is voor,
maar ook van de Wijdewormernaren
Tijdens de Bannetocht kwam
er iemand bij ons met een
klacht over het Wijdewormerjournaal. Daar houden
we van. Niet echt van klachten, maar wel van mensen die
kritisch zijn. Het betrof een
bewoner aan het eind van de
Zuiderweg. De klacht was, dat
er wel veel wordt geschreven
over Neck, maar nooit over
wat er gebeurt op het einde
van de Wijdewormer, zowel
Zuiderweg als Noorderweg.
We waren het er over eens
dat we daar veel minder
over schrijven. We hebben
uitgelegd, dat het Wijdewormerjournaal een blad is voor,
maar ook van de Wijdewor-

mernaren. We hebben geen
redactieleden die aan het einde van de Noorder- en Zuiderweg wonen. Maar we kunnen
dit probleem wel oplossen.
Daar zijn twee manieren voor.
De eerste: als je op de Noorder- of Zuiderweg woont en
je bent een beetje nieuwsgierig en je vindt het leuk om
iets op te schrijven, je bent
meer dan welkom in het redactieteam. Je hoeft niet een
Cees van Dalsem te zijn, daar
was er maar 1 van. En als je
denkt, ik maak weleens een
taalfout, maakt geen bibs uit.
We hebben spellingscontrole en een fantastische eindredacteur die alles nog een

keer nakijkt, dus dat is geen
enkel probleem. En de tweede oplossing: voor de mensen
die zeggen, ja, dat kan ik niet
hoor, maar ik zie en ik hoor
wel eens wat. Die hebben we
ook nodig. Bewoners van de
Wijdewormer zijn onze ogen
en oren. Zien wij het niet, horen wij het niet, dan weten
wij het niet en dan schrijven
we er niet over. In elk Wijdewormerjournaal staat op
pagina 3 het redactieadres.
Dus, mailen of bellen. Dan
moet nu al het nieuws van
het buitengebied toch wel
binnenstromen. Bij voorbaat
onze dank.
René Provoost
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DE INTERIEURSPECIALIST

electrotechnische installaties NEN keuringen electronische toegangscontrole
besturingstechniek domotica verlichting zonnepanelen brandmeldinstallatie
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VLOEREN
GORDIJNEN
KASTENWANDEN
RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING

installatie zonnepanelen

BRECHTECH
Ringdijk A23 1456 AJ Wijdewormer T 0653-957172 www.brechtech.nl
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Beveiligingstechniek
��������������������
�������������
Datanetwerken
����������������
Intercomsystemen

• KLEUR- & INTERIEURADVIES

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

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

1936
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2016

Peperstraat 24, Purmerend
0299421706 | www.pietdejongh.nl

eterij

Effe Anders
Koemarkt 5
1441 DA Purmerend
Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779
Mobiel:06 24200896
keuken open v.a. 17.00 uur
(maandag en dinsdag gesloten)
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Locoburgemeester Schalkwijk tijdens dodenherdenking

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend
Na het taptoe en de twee minuten stilte
werden de kransen gelegd door: de Obs, de
Wijdewormer gemeenschap, de gemeente
Wormerland, het oranje comité en de contactcommissie. Daarna werden door leerlingen van
de Obs gedichten voorgelezen.
Hierna kwam een toespraak van locoburgemeester Jeroen Schalkwijk. Een paar citaten
daaruit:
‘Je wordt er stil van, als je de naam van Pieter
Slooten ziet staan. Hij staat symbool voor veel
meer inwoners van onze gemeente die de oorlogsjaren niet hebben overleefd. Hij staat ook
symbool voor de tirannie die ons land 5 jaar
lang in zijn greep hield.’ Maar hij ging ook in
op het heden. ‘We zien in de wereld verschrikkelijke voorbeelden van terreur. Ik kan er met
mijn verstand niet bij. En het is niet alléén maar
ver weg. In Wormerland of waar dan ook, kunnen we onze ogen er niet voor sluiten. Want
de gevolgen van oorlog en terreur zijn overal
voelbaar. Nog nooit zijn zoveel mensen op drift
geweest als de laatste jaren. Ze zijn op zoek
naar een veilige plek, een toekomst voor hun
kinderen. Tegelijk neemt het gevoel van onveiligheid toe in Europa, met name onder Joodse
mensen. Dat was eind vorig jaar één van de

en vredesmissies nadien. We
zijn ervan doordrongen dat we
alert moeten zijn, dat vrede en
vrijheid niet vanzelfsprekend
is. Daarom staan we samen
ieder jaar twee minuten naast
elkaar, sprakeloos. Twee minuten stil.’
René Provoost

Kranslegging door leerlingen van de Obs

conclusies van het Europees agentschap voor
de Fundamentele rechten.’
Ook benoemde hij uitvoerig het thema van
het 4 en 5 mei comité dit jaar ‘in vrijheid kiezen’. Hij sloot af met de woorden ‘Dames en
heren, jongens en meisjes, vandaag staan we
samen stil bij dit monument. Ook elders in
Wormerland worden de slachtoffers herdacht.
Zo herdenken inwoners in heel Nederland de
slachtoffers uit hun eigen plaatsen, en in het algemeen herdenken we alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties

Locoburgemeester Jeroen
Schalkwijk houdt toespraak

Bevrijdings-Bannetocht gedeeltelijk in het water gevallen
Het weer zorgde er op bevrijdingsdag voor dat
de opkomst voor de Bevrijdings-Bannetocht
erg laag was. Een pittige hagelbui rond 10.30
uur gaf bij veel mensen de doorslag om niet te
gaan. In de middag werd het weer wel beter,
maar bij velen was het besluit al gevallen.
Het 5 mei comité Wormerland had gehoopt op
1000 deelnemers. Het was nu op een zondag,
dus iedereen was vrij. Hiervoor waren dan ook
1000 stempelkaarten, routebeschrijvingen en
medailles besteld. Ook bij de Jispersluis bleef
een aantal kisten met de traditionele appels
onaangeroerd. Dit was dan wel weer leuk voor
de obs in de Wijdewormer en het Torenerf,
maar daar waren ze natuurlijk niet voor gekocht.

Zwembad was populair

Door de wind werden ook de
vaaractiviteiten op het Zwet
verplaatst naar het zwembad.
De veiligheid kon niet worden
gegarandeerd. De gehuurde
drijvende steiger kon dan ook
nauwelijks worden gebruikt.
De zeilboot waarin vijf deelnemers kunnen plaats nemen
is dan ook maar een paar keer
gaan varen. Maar de animo
voor de zeilbootjes en de kano’s in het zwembad was dan
weer wel best groot.
Uiteindelijk waren er toch nog
366 deelnemers. Waarvan er
65 in de Wijdewormer zijn gestart. Van de 65 deelnemers
waren er 20 lopers en er deden in totaal 6 kinderen mee.
Hierdoor werd de kans op
een prijs voor de deelnemende kinderen wel hoger, maar
daarover later meer. De route
liep dit jaar na de Jispersluis
via het Jisperpad en de Jisperdijk naar het Dorpshuis. Op de
Jisperdijk stond een informatiebord dat aandacht vroeg

voor de vijf weidemolens in de Neckerhoek.
Deze draaiden ook alle vijf. Ze waren speciaal
voor deze dag aangezet door Stefan Witteman.
Ondanks het weer was de sfeer in het Dorpshuis
gezellig. Omdat Co Konijn er niet de hele dag
bij kon zijn was Ger van de Hoek weer aanwezig. Nu maar hopen dat de voorlopig laatste
en 25ste Bevrijdings-Bannetocht in 2020 een
groter succes wordt. Wat wel weer een succes
was, is de fotoserie die de notulist van het 5
mei comité Harma Baak elk jaar maakt. Om terug te kijken of om te zien wat je hebt gemist,
ga naar:
https://myalbum.com/album/fgXBpdKiyhzB
René Provoost

Het 5 mei comité met v.l.n.r. Ger van den Hoek,
René Provoost en Co Konijn
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Sport in deArieW
Bier
Nieuw sportcomplex geeft vv DZS toekomst
Voetbalvereniging DZS is het
afgelopen seizoen uitgekomen met elf teams in diverse
competities, waarbij het eerste team uitkomend in de 4e
klasse zaterdag en het vrouwenteam 1 uitkomend in de
2e klasse. In totaal zijn er 5 senioren teams, waarvan 2 vrouwen teams en 6 jeugd teams.
Het vlaggenschip zal dit seizoen in de middenmoot eindigen, gezien de omstandigheden is men bij DZS redelijk
tevreden. Desondanks geeft
de scheidende trainer Mariano Sleeswijk aan dat er binnen
de selectie weinig motivatie
is, Michel Bormans nuanceert
dit. Hij is algemeen bestuurslid met de portefeuille PR &
Communicatie en coördinator van de sponsorclub van

DZS Onder 16 doet het goed dit jaar.

DZS. Volgens Michel bestaat
er geen rivaliteit binnen de
selectie, want of je nu wel of
niet traint, je speelt gewoon
omdat er niemand is die klaar
staat om jouw plaats in te nemen.
Dan stel je toch de vraag hoe

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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kan dat? Michel ziet verschillende oorzaken. ‘Ten eerste
zitten wij al tien jaar te wachten op een nieuw sportcomplex, ten tweede zijn er de
laatste jaren geen woningen
gebouwd in Neck en als laatste, doordat er geen duidelijkheid was over het nieuwe complex is er ook weinig
onderhoud gepleegd en dat
werkt ook tegen, want wie
gaat er onder een koude douche staan en zijn consumptie
nuttigen in een aftandse kantine?
De vereniging is toch niet alleen maar afhankelijk van het
onderkomen? Hoe zit het met
de creativiteit in de afgelopen
tien jaar?
Volgens Michel is daar voldoende aandacht aan besteed, o.a. Het 50-jarig jubileum, diverse toernooien KiDZS
kamp, voetbalfeest voor de
jongste jeugd en het Minivoetbal toernooi. Verder is er een
vrouwenteam 30+ bijgekomen
en staan de jongens van onder
16 jaar bovenaan in de competitie en spelen zij 1 juni de
KNVB-bekerfinale.
Met de komst van een nieuwe
trainer zal de selectie weer
op scherp gezet worden, Adri
Looijen is namelijk geen onbekende, als oud-speler van DZS
1 en met zijn assistent trainer
Jelco Deinum erbij kan dat
goed uitpakken. Een nadeel

voor de zaterdag teams is, dat
er veel jongeren op zaterdag
werken, maar gelukkig voor
DZS komen er weer oud leden
terug voor de selectie. Voor
het komend seizoen zal DZS op
kunstgras gaan spelen en gaat
men er van uit de dit gebeurt
met 2 selectie teams. Het streven is om de komende jaren
mee te kunnen draaien in de
3e klasse. Gezien de ontwikkelingen, ook door het aanstellen van een jeugdcoördinator,
verwacht men dit de komende
jaren wel te bereiken.
DZS heeft niet alleen een
nieuw sportcomplex nodig
maar ook aanwas van jonge gezinnen want het aantal
jeugdleden loopt iets terug.
Tegenwoordig gaat elk team
op leeftijd per jaar en als je
tekort spelers hebt voor een
team moet dat aangevuld
worden met een speler van
een jonger team en dat verschil kan te groot zijn en is
slecht voor de ontwikkeling
van de speler.
Wat mij opvalt is dat ondanks
de terugloop van jeugdspelers,
de contributie voor de jeugd
voor het seizoen 2019- 2020
fors omhooggaat, Michel vertelt dat er in het verleden een
bonus regeling was om leden
te werven, maar dat leverde
niet het gewenste resultaat,
maar krijg je dat wel door de
contributie fors te verhogen?
Tot slot geef ik De Zilveren
Schapen nog een paar welgemeende adviezen mee, laat de
toekomst van DZS niet alleen
afhankelijk zijn van een nieuw
sportcomplex. Je zal actief
werving moeten voeren, er
komt nieuwbouw in Neck-Zuid
en in Purmerend (Kop van
West). Sla je slag en niet onbelangrijk, motiveer je leden met
een toekomstgericht beleid,
met de komst van een nieuwe
trainersstaf moet het goed komen. Ik wens DZS veel succes
met vele mooie jaren.

Wijde
Wormer
rhaalder
WWSV Giga kangoeroedag zeer geslaagd
Maar liefst 500 kinderen uit
Zuidoostbeemster,
Purmerend en Wijdewormer waren
dinsdag 14 mei op het sportcomplex van WWSV aanwezig
voor het jaarlijkse Giga Kangoeroedag.
De organisatie van deze happening was zoals vanouds in
handen van Erna van Aggele
en Richard Gunderlach, met
assistentie van zo’n 60 leerlingen van het Jan van Egmond
lyceum uit Purmerend die
het vak Bewegen, Sport en
Maatschappij (BSM) volgen.
De docent van de BSM leerlingen vertelde mij dat het uniek

is dat de leerlingen voor hun
examenvak op één dag met
zoveel kinderen van deze leeftijdsgroep kunnen werken.
Voor elke groep van acht kinderen waren 2 stagiaires beschikbaar.
Op het veld waren behalve de
spelletjes ook 2 springkussens
aanwezig en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt,
mede ook door het mooie
weer, hoewel er wel wat wind
was maar dat mocht de pret
niet drukken.
De kinderen moesten een parcours afleggen van in totaal
10 spelonderdelen. Sommige

kinderen hadden moeite met
hun concentratie maar na een
opbeurend gesprek met de
stagiaire ging het er meestal
weer vol tegen aan. Tussendoor konden den kinderen gebruik maken van twee springkussens of wat lekkers halen
bij Tea en Ursalla. Aan het einde van de rit kreeg men nog
een pick-nick met muziek en
een goody-bag met informatie. Het was de laatste keer op
natuurgras. Volgend jaar zal
de Giga kangoeroedag plaats
vinden op het kunstgras van

het nieuwe sportcomplex.
Uniek in Wormerland
Zoals ieder jaar kwam burgemeester Peter Tange samen
met wethouder sportzaken
Kees Waaijen langs. Beide heren spraken hun bewondering
uit over WWSV om het ieder
jaar maar weer voor elkaar
te krijgen om zoveel kinderen
tegelijk aan het sporten te
krijgen. Voor zo’n kleine vereniging in Wormerland is het
uniek wat hier gebeurt. Geen
enkele vereniging in Wormerland zie je dit doen.

maar waarschijnlijk is het een
rondje in de directe omgeving
geworden als de laatste voorbereiding in Nederland.

het zal zwaar zijn, zowel lichamelijk als emotioneel maar
voor Co gaan zij ervoor.
Het Wijdewormer Journaal
wenst de familie Konijn heel
veel sterkte en een hele mooie
dag en veel succes.

Go4Co klaar voor de Alpe d’Huzes
De laatste loodjes wegen
zwaar, maar ondanks alle
drukte van werk en school zijn
de voorbereidingen zo goed
als afgerond. Het team Go4Co
is klaar voor het echte werk
6 juni in Frankrijk als de Alpe
d’Huez zesmaal beklommen
gaat worden.
De laatste weken is het er
weinig van gekomen om gezamenlijk te trainen. Dus
moesten ze individueel of
met tweetallen aan de bak.
Desondanks staat de teller al
op ruim 1000 km. Met andere
woorden, de voorbereiding is
zo goed als gelukt.

Rob en Ruud hebben de ronde van Veenendaal gefietst.
Een koers van 133 km lang
met een hoogte verschil van
953 m. Martin fietst regelmatig voor zijn werk naar
Schiphol, totaal 74 km, en af
en toe fietst Arjan mee naar
Schiphol. Verder fietst Arjan
regelmatig naar zijn werk in
Middenmeer à 70 km. Arjan
en Rob fietsten woensdag 22
mei lus 1 en 3 van de Amstelgoldrace en donderdag 23 mei
deed Arjan nog lus 2.
Zondag 26 mei konden zij
weer met z’n vieren trainen,
waar was bij het schrijven van
dit verslag nog niet bekend

Frankrijk
Op 4 juni reist het gezelschap
af richting Frankrijk, zij verblijven in de plaats Vaunjany,
ongeveer 20 km van de Alpe
d’Huez, op 5 juni is het acclimatiseren en verkennen en op
6 juni is het de “Big Day”.
Het wordt een kort bezoek aan
Frankrijk want op 7 juni keren
zij al weer terug naar huis. Laten wij hopen dat het voor de
vier kanjers een mooie maar
vooral een zonnige dag wordt,

Donatie
De stand van zaken is 3 weken voor de start al ruim €
14.306,00 dit is boven alle
verwachtingen, op naar de €
20.000,00.
Go4Co is u zeer dankbaar voor
het gedoneerde.
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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

Mercuriusweg 1
1531 AD Wormer
t. 075 6426421
f. 075 6426846
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

Sport in deArieWijde
Wormer
Bierhaalder
Maarten Bormans als jeugdtrainer naar FC Utrecht
Maarten Bormans gaat bij FC
Utrecht aan de slag als jeugdtrainer voor de jongens onder
11 jaar. Hij heeft een eenjarig
contract afgesloten met een
optie voor nog een jaar. Op
dit moment geeft hij 14 uur
per week training bij KHFC in
Haarlem waar hij de JO11 1&2
onder zijn hoede heeft.
Maarten begon zijn voetbalcarrière bij DZS maar door een
slopende schouderblessure
moest hij noodgedwongen
stoppen met voetballen. Op
13 jarige leeftijd is zijn trainerscarrière begonnen bij DZS,
daarnaast heeft hij zijn eerste
stappen als techniektrainer
gezet bij ‘voetbalschool techniek’ in de Zuidoostbeemster,
waarbij je als particuliere
deelnemer extra trainingen
kunt volgen. Maarten heeft
zijn CIOS opleiding afgerond
en is nu 4e jaars student aan
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Verder is
hij in het bezit van trainersdi-

ploma UEFA B&C.
Maarten is zijn trainerscarrière gestart bij DZS,
vervolgens ging hij voor 2 jaar naar FC Purmerend waarna hij 3 jaar stage heeft gelopen bij
profclub AZ als assistent trainer van de JO11 en
de JO13. Bij de JO13 werd hij kampioen van Nederland. Zijn volgende stap is nu dus FC Utrecht
waar hij hoofdcoach wordt van JO11. Dit is een
groep van 20 kinderen. Hij krijgt daar assistentie van een assistent trainer, stage trainer, fysiotherapeut en een teammanager.
Begin december had Maarten een informeel
gesprek met de onderbouw coördinator bij FC
Utrecht. Dat leverde hem een uitnodiging op
om te solliciteren. Na gesprekken met Jan van

Loon(head of coaching) en Jelle Goes(hoofd
van de academy) werd Maarten gevraagd om
komend seizoen de JO11 te trainen.
Maarten start op 22 juni tot 12 juli met de eerste voorbereiding waarna de kinderen 5 weken
op vakantie gaan. Medio augustus begint het
dan echt voor Maarten, want dan start de competitie. Verder worden er veel toernooien zowel nationaal als internationaal gespeeld.
Behalve training geven heeft Maarten ook nog
een eigen beweeg academie n.l. Multigoals. Samen met zijn compagnon Merijn Vulker geeft
hij 20 uur per week training geeft aan de selectieteams van Always Forward, met ondersteuning van Roy Stravers uit DZS 1. Multigoals is
een academie waarin kinderen en volwassenen
zich kunnen ontwikkelen in hun sociale/ motorische vaardigheden, waarbij bewegen als middel en doel ingezet kan worden. Maarten heeft
een grote passie voor talent ontwikkeling bij
kinderen. vanuit zijn passie heeft hij ervaring
opgedaan bij o.a. AZ en in Amerika. Maarten
leert kinderen hun talenten te herkennen en
maakt ze bewust hoe ze moeten oefenen om
deze te verbeteren. Hij vindt hierbij steun in
zijn pedagogische achtergrond. Deze trainingen zijn gericht op alle kinderen van 6 t/m 16
jaar die van voetbal houden en die zich willen
ontwikkelen tot een betere voetballer.

Sportpark Neck-Zuid op papier dicht getimmerd
Ceremoniemeester Hans Hellingman had het er maar druk
mee, want er moesten maar
liefst 400 handtekeningen
onder documenten worden
gezet. Want na jarenlang praten, overleggen, onderhandelen, financieren, frustratie
en opluchting, los van elkaar,
konden 15 mei in de kantine
van DZS, WWSV en Butje13
alle overeenkomsten gesloten
voor het nieuwe sportcomplex
Neck Zuid.
Vanaf 2007 is er gewerkt aan
het huidige plan, vanaf 2001
liepen de gesprekken al over
een nieuw sportcomplex in
Wijdewormer. Met de overeenkomsten is er nu definitief
groen licht voor alle partijen
van de bouw. De voorbereidingen daarop zijn al enige tijd
begonnen, maandag 3 juni a.s.
gaat de spade in de grond voor

de aanleg van de sportvelden.
Vierhonderd handtekeningen
waren er dus nodig om alle
overeenkomsten rechtsgeldig
te maken. Aan tafel zaten de
3 voorzitters van de clubs, het
bestuur van de Sportstichting
Wijdewormer, de gemeente
Wormerland, BPD en de notaris van Abma& Schreurs.
Onder toeziend oog, en met
goedkeuring op afstand, van
Hans Hellingman, Paul Soe-

derhuizen, Erik Kenter, Martin
Bank, Ronald Levering, Onno
Kuijpers, Leo Mac Berkel,
Sweco en PWC, en onder luid
applaus van veel adviseurs,
vrijwilligers Mac commissies
en andere meedenkers en
supporters.
Mooie woorden
Mooie woorden werden gesproken door ceremoniemeester Hans Hellingman
(namens de Sportstichting),

Kees van Waaijen (wethouder gemeente Wormerland),
Martijn Hemmer (BPD) en de
voorzitters Toon van Diepen
(Butje13), Ron Slond (DZS)
en Ruud Auèe (WWSV). Allen
gingen in op het enorme lange en ingewikkelde traject van
de tot stand koming van het
sportcomplex. Dat gebeurde
met een metafoor van weidevogels, met aandacht voor
de oorzaken van de vertragingen of met een blik naar de
toekomst. Ook werden door
alle sprekers de mensen in de
schijnwerper gezet die vanuit
hun club of organisatie hier
een bijzondere bijdrage aan
hebben geleverd, waarna de
toespraken werden afgesloten
met een prachtig filmpje over
het nieuwe sportcomplex, gemaakt door Paul Soederhuizen.
9

Vrouwen vochten voor behoud waterschappen

Water zoekt vrouw, Klazien Hartog dus
Gerda Laan had Rob Veenman gewezen op Klazien Hartog toen Veenman op zoek
was naar kandidaten voor op
zijn lijst van Groen, Water &
Land. Hij trof haar woonark
aan tegenover het huis van
zijn grootvader. Sindsdien
trekken ze samen op in waterschapsland. Inmiddels bemoeit Klazien zich nu al ruim
tien jaar met het bestuur van
het hoogheemraadschap, de
afgelopen tien jaar als hoofdingeland – zeg maar het algemeen bestuur – en nu maakt
zij als hoogheemraad deel uit
van het dagelijks bestuur van
HHNK.
In 2011 was er sprake van het
opheffen van de waterschappen. Hun taken konden worden overgenomen door de
provincies, vond toenmalig
minister Plasterk. Klazien: ‘Ik
was toen op een bijeenkomst
van de Unie van Waterschap-

Klazien Hartog

pen. Het verhaal was dat de
waterschappen eigenlijk heel
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innovatief en modern zijn en
dat er veel deskundigheid is
en dat het dan niet handig is
om de waterschappen op te
heffen. Toen stond ik daar en
keek om me heen en ik zag
daar allemaal mannen van zeker 50 plus en heel veel streepjespakken en toen dacht ik,
zijn we wel zo modern?’
En toen werd uw motto Water
zoekt vrouw geboren?
Klazien: ‘Er werkten wel degelijk veel vrouwen bij de waterschappen, maar in het bestuur
zijn ze ondervertegenwoordigd. Ik denk dat ze zich niet
realiseerden hoe leuk het kan
zijn en er daarom niet voor
op gaan. Daar moesten we
zelf iets aan gaan doen. Toen
ben ik samen met wat andere
vrouwen de actie gestart dat
wij vreesden voor onze veiligheid als de waterschappen
zouden worden opgeheven.
Elk waterschap heeft daarover
een persbericht uitgedaan
en overal kregen we dezelfde
vraag. Waarom de vrouwen
daarvoor bang waren en de
mannen niet. Het antwoord
was heel simpel: als de mannen het hadden gezegd, had-

den we nu niet in de krant
gestaan.’
Dat is de beeldvorming
Klazien: ‘Ja de vrouwen gingen
de bres op en toen gebeurde
er wat. Dat betekent natuurlijk
niet dat dankzij de vrouwen
de waterschappen zijn blijven
bestaan, maar het is wel het
begin geweest van meer aandacht voor vrouwen in het bestuur van het waterschap. Uiteindelijk hadden wij bij Groen,
Water & Land de meeste vrouwen van heel Nederland op de
lijst staan, omdat wij dat zelf
heel belangrijk vinden en het
leuke daarvan is dat nu in elk
waterschap op alle serieuze
lijsten vrouwen staan.’
En gaat het nu ook beter?
Klazien: ‘Het is goed voor het
imago en het is goed voor de
samenwerking. Vrouwen zijn
over het algemeen een enorm
bindende factor. Nee, niet alle
vrouwen, maar over het algemeen, ja, zijn vrouwen wel bewust van het water. Ik heb ook
bij een internationale hulporganisatie gewerkt en dan zag
je bij waterprojecten dat het
stamhoofd wel de baas was,
maar de vrouwen stonden aan
de pomp en verdeelden het
water.’
Bij de volgende verkiezingen u
op plaats 1?
Klazien: ‘Nou goed dat je dat
vraagt, want mij wordt wel
vaak gezegd, als je zo voor
vrouwen in het bestuur bent,
waarom sta jij dan niet op
1? Maar dat vind ik nonsens,
dan ben je echt met een excuustruus bezig. Het issue is
niet dat er een vrouw op 1
moet staan, de kwestie is dat
je moet zorgen voor voldoende vrouwen op verkiesbare
plaatsen. Als ik iemand voor
me heb die veel meer ervaring
heeft en die ook nog eens een
uitstekend bestuurder is, dan
ga ik toch niet zeggen, Rob jij
bent man, dus doe maar een
stap terug.’
Roy Buijze

Grote winnaar waterschap verkiezing

Rob Veenman kreeg breed gedragen college
Een breed college met een
breed gedragen collegeprogramma. Dat was wat Rob
Veenman voor ogen stond
toen zijn partij, Groen, Water en Land, de waterschap
verkiezingen voor het gebied
van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorder Kwartier
(HHNK) afgetekend had gewonnen. Met zeven van de 30
zetels op zak kon hij aan het
formeren slaan. En afgelopen
maand kon hij het nieuwe dagelijks bestuur van HHNK presenteren.
‘Ja het is goed gelukt’, zegt
Veenman tijdens een gesprek
in zijn Purmerends kantoortje.
‘Ons programma heet Samen
werken aan de toekomst en
dat is unaniem door ons algemeen bestuur aangenomen.
Dat noem ik breed gedragen.’
Wat zijn de belangrijkste punten uit het programma?
Veenman: ‘Ons programma
steekt nogal af bij wat je verder in den land aan collegeprogramma’s ziet, want wat
opvalt is dat het bij ons vooral
gaat om het proces.’ Veenman
legt uit dat het gebied waarin
HHKN verantwoordelijk is voor
de kwaliteit van het water en
de veiligheid van de gebieden
die onder zeeniveau liggen

Rob Veenman

nogal divers is. Het HHNK gebied beslaat heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel. En om
dicht bij huis te blijven schetst
hij grote verschillen tussen de
Wijdewormer en bijvoorbeeld
de Beemster en het Jisperveld.
‘Dat betekent concreet dat
we samen met burgers, bedrijven en overheden willen
kijken wat de beste aanpak
voor een specifiek gebied is.
Want het maakt bijvoorbeeld
verschil uit of je het hebt over
de Wijdewormer of over de
Beemster. Dan zullen mensen
zeggen wat maakt dat nou uit,
het zijn toch allebei droogmakerijen, maar in de Beemster
zit je op vette klei met akker-

bouw en bollen en de Wijdewormer is armetierige grond
met alleen grasland. Dat betekent in de Wijdewormer andere bemaling dan in de Beemster. Wij van Groen, Water
& Land zeggen altijd: in een
landbouwgebied zijn we voor
de landbouw en in de stedelijke omgeving voor de stedeling
en in een natuurgebied voor
natuurbeheer. En zo staat het
ook in het college akkoord.’
Wat liggen er aan specifieke
taken voor het waterschap in
de Wijdewormer?
Veenman: ‘Dat is best een
lastige. Er zijn in het verleden fouten gemaakt en daar
moeten we van leren. Uit een
oogpunt van waterbeheer is
zo’n fout uit het verleden dat
er snelweg dwars door de polder is aangelegd. Dat heeft
een gigantische invloed op
de waterhuishouding, want
het gemaal staat aan één kant
en het water van de zuidkant
moet onder de weg door naar
de andere kant. Dat vraagt om
duikers onder de snelweg. Wij
hebben nu wat meer ingangen bij Rijkswaterstaat om
daar wat hardere eisen aan te
stellen. En dat doen we ook,
bijvoorbeeld in de stuurgroep
voor de corridor studie over

de verbreding van de A7.’
Hoe staat er nu voor met de
waterhuishouding hier?
Veenman: ‘Het blijft lastig. Er
is de laatste jaren best wel
veel gebeurd. Er is een waterberging vlak voor het gemaal
aangelegd, het gemaal is verbeterd, we hebben wat aan
de waterkwaliteit gedaan, ja,
het voldoet nu allemaal aan
de normen, maar de komende periode zal; er nog wel wat
moeten gebeuren, zeker als je
ziet dat de klimaatverandering
best wat gevolgen heeft.’
Zijn er specifieke wensen van
de kant van de veehouders?
Veenman: ‘Wat een probleem
is, zijn de afkalvende oevers,
maar daar hebben wij maar
een beperkte rol in. Je kunt
in de Wijdewormer bijna
over een sloot lopen over de
ruggen van de vissen, zoveel
karpers zitten erin. De norm is
dertig kilogram vis per hectare water. Bij de laatste meting
zaten we op 1800 kilogram. En
het zijn vooral de beroeps- en
de sportvisserij die hier een
belangrijke rol in spelen. En
het onderhoud van de oevers
is voor rekening van de landeigenaren.’
Roy Buijze

Hulpdiensten massaal uitgerukt maar geen auto te water
Er was een vermoeden dat
er op de Kanaaldijk, ter hoogte van het monument aan de
Beemsterkant een auto te
water was geraakt. Daarom
waren de hulpdiensten op 30
april massaal uitgerukt. De
politie vertelde ons dat bewoners sporen hadden gezien
richting kanaal en ook werd er
een jas gevonden. Dit werd op
een buurtapp gezet en de volgende dag dacht iemand, ik ga
toch maar bellen.
De politie was met 2 auto’s
aanwezig en er was een am-

bulance. De brandweer kwam
met 3 grote auto’s waarvan 1
met een kraan. De kanaaldijk
werd afgesloten, er werden 2
duikers ingezet en het scheepvaartverkeer werd stilgelegd.
Maar na een half uur zoeken
werd de zoekactie zonder
resultaat beëindigd. Nu zagen wij ook de sporen en wij
denken dat iemand daar een
bootje te water heeft gelaten.
Maar we begrijpen ook deze
actie. Een mooie oefening en
dat moet ook gebeuren.
René Provoost
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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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Overdracht laatste weidemolen aan Stichting Historisch Wijdewormer
De laatst gebouwde weidemolen in de Neckerpolder is officieel overgedragen aan de Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer. Alle sponsors ( VSB fonds, Gerrit Blauw fonds en het
Johannes Bos fonds) waren 11 mei aanwezig,
tevens notaris Rik Jacobs, (opstalrecht akte) en
het voltallige bestuur van de stichting.
We hebben het over de grootste weidemolen
in de Neckerpolder op het land van Arie Van
Twisk. We verzamelden ons bij Arie en Ranghilde en van hieruit gingen we met de koeboot
van Arie via de melksloot naar de molen. Toen
we daar aankwamen misten we nog Stefan
Witteman. Maar Stefan kwam vanaf de Neckermolen aanvaren met zijn zelfgebouwde jol.
Sponsors
Bij de molen aangekomen nam de voorzitter
Dirk Kwantes van de stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer het woord. Van de genodigden
mistte hij alleen nog de molenaar van het Jonge Schaap die de planken voor het hekwerk
heeft geschonken. Maar verder was iedereen
vertegenwoordigd. Dirk bedankte met name
Arie die alle voorbereidende werkzaamheden
heeft gedaan en zijn land beschikbaar heeft gesteld en ook de bediening van de molen voor
zijn rekening neemt. En natuurlijk een bijzondere dank aan de bouwer Wessel Rem en de
grote organisator van het hele project van de
weidemolens in de Neckerpolder, Stefan Witteman. Naast het mee helpen bouwen van een
aantal molens is Stefan ook degene die het
hele plan bedacht heeft, maar ook de sponsors
heeft benaderd en de financiën heeft rond gekregen. Want zonder deze sponsors was ook
deze molen er niet geweest.

Hierna geeft Dirk het woord aan Stefan. Stefan
vertelt hoe het idee is ontstaan. Dit is begonnen met de kapotte molen van Piet van Twisk
en met de ideeën van zijn vader Leo. Stefan
had een kaart van 1859 en aan de hand daarvan zijn de molens ook weer op de oorspronkelijke plaatsen komen te staan. Lang niet alle
molens zijn nu terug, maar zegt Stefan, dit is
“behapbaar”, ook voor het onderhoud.
Diversiteit
Nadat Stefan kennis had gemaakt met de molenbouwer Wessel Rem uit Wormer begon het
plan gestalte te krijgen. Wessel heeft zijn kennis gedeeld met Stefan En wat ze niet hadden
durven dromen is toch werkelijkheid geworden. Van de vijf weidemolens in de Neckerpol-

der is deze molen de grootste
en heeft een vlucht van 7 meter. Ook het type is anders dan
de andere weidemolens. Dit
is gedaan voor de diversiteit.
Stefan wil benadrukken dat ze
het met z’n allen hebben gedaan.
Onderhoud
Na het officiële gedeelte zijn
we teruggevaren om daarna
nog een kopje thee of een ander drankje in de theetuin de
Neckermolen te drinken. Het
5 mei comité vestigde met de
bevrijdingsbannetocht 2019
ook al de aandacht op deze
weidemolens, waar we best
trots op mogen zijn. Hopelijk
kunnen we nog generaties
lang genieten van dit mooie
uitzicht. Maar dat hangt ook af
van het onderhoud. Hiervoor
kan de Stichting Cultuur Historie Wijdewormer nog wel
vrijwilligers gebruiken om 1 of
2 dagen per jaar te helpen met
schoonmaken en schilderen.
Wil je ook dat deze molens
behouden blijven en ben je
geïnteresseerd, neem dan
contact op met Dirk Kwantes,
kwant830@hotmail.com of
0622803337.
René Provoost

De 2e Kunst op zolder geen groot succes
Op 25 mei was de 2e “kunst op
zolder”, georganiseerd door
de Stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer. (SCWW) De
eerste was in 2015, toen was
de belangstelling groot. Deze
keer viel het erg tegen. Door
slechts 12 mensen kwamen en
boden in totaal 30 items aan.
Of alle zolders de vorige keer
allemaal zijn doorgespit, we
weten het niet. Aan de organisatie lag het niet, ze hadden
groots uitgepakt. Zoals we al
hadden aangekondigd was
aanwezig, Jeroen Zoetmulder,
hij is expert antiek & archeologie bij Houtwijck taxaties
en is vooral landelijk bekend
geworden toen hij in 2015 op
een taxatie dag in Beverwijk de

ontdekking deed van de kleinste Jan Steen. Ook zijn vrouw,
die eveneens kennis van zaken heeft, was meegekomen.
Daarnaast was aanwezig, Bart

Verlaat als schilderijen kenner
en Hans Muller als juwelier.
De tweede tegenvaller was,
dat de beelden van Henri de
Bruin die geveild zouden wor-

den, niet door zijn gegaan. Dit
is een verhaal apart, waar we
op terug komen. De hoogste
taxaties waren, een roosdiamand van €450.- en een Koetsiershorloge tussen de €800.en €1000.-. Op de foto ziet
u naast Piet en Bart en een
bezoeker, links, Bart Verlaat
en Jeroen Zoetmulder. Deze
bezoeker had onder andere
een vijzel, waarvan de originele €2000.- waard zou zijn.
Helaas was dit een replica en
die werd geschat op €20.-. De
SCWW komt hiermee niet uit
de kosten en moet eerst nog
even bekomen van de schrik.
Maar ze zeggen niet dat ze dit
nooit meer gaan doen.
René Provoost
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Schatzoeken in de polder

Hoewel het een redelijk onbekende hobby is, zijn er in Nederland naar schatting 70.000
mensen die aan “Geocaching”
doen. Geocaching wordt ook
wel het schatzoeken van de
21e eeuw genoemd. Bij deze
wereldwijde
buitensport
wordt wandelen, puzzelen
en zoeken gecombineerd om
schatten(caches) te zoeken.
Door middel van GPS-Coördinaten kom je -als het goed
is- aan op de plek waar de
cache verstopt ligt. Iedereen
kan schatten zoeken, maar
óók kun je ze zelf verstoppen
zodat iemand anders naar
jouw cache op zoek kan gaan.
In Nederland liggen ongeveer
40.000 caches, en wereldwijd
zijn dat zelfs ruim 3 miljoen!
Ook in onze polder liggen

kaart zien we alle caches in de
buurt liggen, in allerlei soorten en maten.
Neckermolen
Wij besluiten om de cache
“Neckermolen” te doen, een
traditionele cache. Op de site

Na een wandeltocht arriveren
we bij de molen, en schakelen
we de GPS in om zo nauwkeurig mogelijk en zo dicht
mogelijk bij het coördinaat te
komen. Na enkele minuten
zoeken treffen we de cache

meerdere Geocaches verstopt.
Het WWJ neemt u mee tijdens
de zoektocht naar één van
deze caches.
Gratis registratie
Via www.geocaching.nl kun
je na een gratis registratie de
kaart van Nederland zien. Als
we inzoomen op Wijdewormer, dan zien we dat er meerdere caches liggen. Hieronder
vallen de traditionele caches,
waarbij je met 1 coördinaat
direct naar 1 schat gaat. Een
andere vorm is een multi-cache. Hierbij krijg je de coördinaten van het startpunt. Als je
de cache gevonden hebt, krijg
je het coördinaat van de volgende locatie, èn een puzzelstukje dat je nodig hebt om de
locatie van de uiteindelijke cache te ontcijferen. In onze polder hebben we twee van deze
speurtochten, waarbij “Rondje Neck” maar liefst 30km beslaat. Op de uitsnede van de

van deze cache staat wat achtergrondinformatie over onze
molen, en we krijgen het volgende coördinaat mee:
N 52° 30.732 E 004° 55.156
Dit kun je invoeren op je
smartphone, of je gebruikt
een outdoor-GPS. Na het invoeren zetten we koers naar
de locatie. De caches variëren in grootte. Veelgebruikte
verpakkingen zijn kokers van
fotorolletjes (kent u ze nog?),
kleine munitiekistjes en waterdichte plastic bakjes. Deze
caches liggen doorgaans goed
verstopt. Dit zorgt enerzijds
voor wat uitdaging, en anderzijds voorkom je natuurlijk dat
mensen die niet weten wat
ze per ongeluk aantreffen, er
mee aan de haal gaan. Op de
website hebben we gelezen
dat dit een zogenaamde micro
betreft; een fysiek kleine cache. We bereiden ons daarom
alvast maar mentaal voor op
een minutieuze zoektocht.

aan, die overigens inderdaad
goed verstopt blijkt te zijn.
Logboekje
In de cache treffen we een
logboekje aan. Hierin kun je
noteren dat je de cache gevonden hebt. Dit ‘gastenboekje’ vertelt ons meteen dat de
vorige bezoeker hier slechts
een week geleden nog is geweest.
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Bij de wat grotere caches
vindt je naast het logboek ook
wat prullaria, waarvan je dan
wat mee mag nemen op voorwaarde dat je er ook zelf iets in
achterlaat. Op internet vinden
we dat deze cache is verstopt
sinds mei 2015, en in de tussentijd hebben 178 mensen
de cache gevonden. Ook hebben 15 mensen aangegeven
dat ze onverrichterzake huiswaarts zijn gekeerd. Mocht
je ter plekke nu geen succes
hebben, dan bevatten veel caches op internet nog een versleutelde hint. Deze kun je ter
plekke ontcijferen, en geeft
je vaak een invalshoek die je
zelf nog niet had bedacht. Na
het invullen van het logboekje
verstoppen we de cache weer
op zijn originele plaats. Op internet kunnen we tot slot nog
tevreden klikken op het icoontje dat ook wij hem gevonden
hebben. Het toeval wil dat ná
ons bezoek, diezelfde middag
nóg twee mensen de cache
hebben gevonden.
Geocachen is ideaal als je wilt
wandelen, fietsen of zelfs autorijden met een doel. Het
voegt een extra stukje uitdaging toe, en wordt door zeer
jong en zeer oud beoefend.
Er zijn veel fanatiekelingen in
Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die al meer dan
10.000 caches hebben gevonden, en die gaan zelfs speciaal
op vakantie om bijzonder caches te vinden.
Gert Oskamp
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Danielle Kruijver wil vliegen met de Solarboat Twente
Danielle Kruijver van de Tjadenweg studeert aan de Universiteit in Twente. Hiervoor
heeft ze het VWO op het Jan
van Egmond in Purmerend gedaan. Toen ze klaar was met
haar bachelor Werktuigbouwkunde vond ze het leuk om
haar kennis toe te passen in de
praktijk. In Twente hadden ze
plannen om een 2e solarboot
te bouwen (wat ze natuurlijk
een boat noemen) en Danielle, nu 22 jaar, besloot een jaar
te stoppen met studeren. Ze
koos ervoor om samen met 13
anderen mee te werken om
de tweede Solar Boat Twente
te gaan ontwerpen, te maken
en ermee te racen.
Maar Danielle, dat is toch
een jongensdroom? Maar het
blijkt ook een meidendroom
te kunnen zijn. Danielle vertelt
dat van de 140 studenten er
maar 10 vrouw zijn, maar dat
het aantal meiden steeds toeneemt en de techniek steeds
minder een mannending begint te worden. Vanaf september gaat ze beginnen aan haar
master.
‘Ik ben erg geïnteresseerd in
de mechatronica. Dit is een
combinatie van werktuigbouwkunde en elektrotechniek, waarbij de regeltechniek
een belangrijke rol speelt. Om
deze reden heb ik ook gekozen

voor de solarboat’, zegt ze.
Dat is overigens nog een heel
bedrijf met verschillende
teams. Zo is er een managementteam, een team voor de
elektro, de aandrijving en een
team voor de draagvleugels.
Danielle zit bij het draagvleugelteam wat uit 3 personen
bestaat. En wat doe je dan?
‘Ik ben bezig met het regelsysteem van de vleugels zodat
de invalshoek van de vleugels
constant zal veranderen en
we daardoor genoeg kracht
omhoog kunnen leveren en
we gaan “vliegen”. Tijdens
mijn master wil ik deze richting dus ook weer gaan kiezen,
maar wat ik daarna precies wil
doen, daar ben ik nog niet helemaal uit.’
En wanneer is de solarboat
klaar? ‘Op 25 april was de onthulling op vliegveld Twente.
Voor die tijd hadden we alles
zo veel mogelijk geheimgehouden. We hadden gehoopt
dat hij klaar was, maar we
werken nog aan de finishing
touch, maar voor 1 juni is hij
zeker klaar.’
En wanneer gaan jullie racen
met de solarboat? ‘We doen
mee met de Solar Sport One,
dit is een competitie bestaande uit 4 wedstrijden in Nederland voor zonneboten. Wij
doen met onze boot mee in

de topklasse, wat de hoogste
klasse is van deze competitie.
Een van deze vier wedstrijden
is dus de race in Purmerend
op 21 en 22 juni.’
De race is te bekijken vanaf de
Beemsterburgwal in Purmerend. Danielle hoopt dat zij de
bestuurder zal zijn. Ze heeft
haar vaarbewijs en voldoet
aan alle gewichtseisen, maar
er zijn nog 2 andere die hier
ook aan voldoen. Spannend
dus. Op 1 juni zijn de Nederlandse
kampioenschappen
in Akkrum en 2 tot 6 juli de
wereldkampioenschappen in
Monaco. Dit zijn beide spannende races, omdat het NK de
eerste race is voor het team
en ze dus voor het eerst gaan

ontdekken hoe een raceweekend er uit ziet. Ook het WK
in Monaco is natuurlijk heel
mooi en spannend omdat ze
daar met hun boot tussen de
grote jachten kunnen varen in
de haven, en ze het ook opnemen tegen teams uit het
buitenland. Danielle is sowieso overal bij, nu nog even afwachten of ze de bestuurder
is bij een van deze evenementen. En dan willen ze natuurlijk
na de finish ook “we are the
champions” kunnen zingen.
Maar, of ze dat ook hebben
gezongen, dat laten we u natuurlijk weten. Op de foto zien
we Danielle als stuurvrouw in
de solarboat.
René Provoost

Zwarte ibis in het plasdras
Ja, en dan hoor je dat er een
zwarte ibis in het plasdras gebied zit. Dan pak je je verrekijker en je fototoestel en dan
eet je gewoon 3 kwartier later.
Zo gaat dat. Maar wel onwijs
gaaf om deze ibis zo dicht bij je
huis te zien. Een aantal keren
zagen we deze al in een flits,
toen we met de auto over de
A-4 reden (in de buurt van Leiden) maar het is lastig foto’s
maken als je met 100 in het
uur over de snelweg hobbelt.
Normaal vind je hem in Zuidoost-Europa en in Noord-Afrika maar deze was waarschijnlijk op vakantie en had ie trek

Zwarte ibis en groenpootruiter

in Hollandse insecten en amfibieën. Ook is het opvallend dat
ie alleen was, normaal heeft ie
gezelschap. Op de foto, staat
ie samen met een groenpoot-

Sierlijke kluut

ruiter. Waarom deze zo heet,
laat zich wel raden.
De laatste weken zijn er ook
een tiental kluten gezien. Deze
sierlijke vogel, met zijn opwip-

pende snavel is ook gek op
insecten en kleine kreeftachtigen.
Sjaak Mol
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer

THE BEST STEAK IN TOWN

Hoog percentage geslaagden voor
de eerste keer!

keuken geopend vanaf 17.00 uur
dinsdag en woensdag gesloten

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

Weerwal 15, 1441 AL Purmerend

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

á la carte diner • lunch • brunches
high tea • high wine • feesten en partijen
maaltijden bij uw thuis • koude schotels
warme en koude buffetten
T 0299 42 39 51, Neckerdijk 1, 1441 GX Purmerend
info@spijkerman-etenendrinken.nl
www.spijkerman-etenendrinken.nl

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK
IN EN VERKOOP VAN PERSONEN-,
BEDRIJFS-, EN SCHADEVOERTUIGEN
Neckerstraat 179
1456 AA Wijdewormer

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

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

Tel. 0299 - 421903 www.wendejong.nl

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

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

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

Prijsuitreiking Bannetocht
Op 15 mei was de prijsuitreiking van de Bannetocht in
het gemeentehuis in Wormer.
Volgens traditie wordt dit altijd gedaan door de voorzitter
van het 5 mei comité en de
burgemeester. Wegens ziekte
van Henk Onderwater die 23
jaar voorzitter van het 5 mei
comité is geweest, werd dit nu
gedaan door de nieuwe voorzitter Co Dovis.
Er waren weer tien prijswinnaars waarvan twee uit de
Wijdewormer. Dat waren dit
jaar, Sidney Buys, 10 jaar van
de Noorderweg en Teun Malipaard, 6 jaar van Neck. Na een
welkomstwoord van de voorzitter kreeg de burgemeester
Peter Tange het woord. En wat
we ook elk jaar weer kunnen
zien, is dat onze burgemeester
vroeger ook schoolmeester is
geweest. Hij fietst hem zelf

ook elk jaar, dus hij weet er
natuurlijk alles van. Na zijn eigen ervaringen verteld te hebben, begon hij met vragen aan
de kinderen. Over wat ze was
bijgebleven en wat ze nog wisten van de vragen. Het kwam
natuurlijk door de zenuwen,
maar daar wisten ze niet veel

meer van.
Daarna kwam de uitleg hoe
het verder ging. De kinderen
werden een voor een naar
voren geroepen en kregen
dan hun prijs uit handen van
de burgemeester. Daarna
mocht je terug naar je plaats,
maar….., je mocht je cadeau

nog niet uitpakken. Dit geeft
natuurlijk een hoop geritsel
en je hebt dan ook geen aandacht meer voor de anderen.
Maar ja, als je een van de eerste bent, dan duurt toch wel
heel lang. Maar het is misschien nog wel spannender als
je bij de laatste hoort, en dat
was voor Sidney en Teun wel
het geval. Maar als iedereen is
geweest, dan komt het grote
moment dat de burgemeester
het sein geeft, dat iedereen
het uit mag pakken. Toen dat
gebeurd was, gingen we allemaal nog even naar de kantine om wat te drinken en wat
lekkers te eten en om even na
te praten over deze leuke middag. Op de foto’s zien we de
10 prijswinnaars en Sidney en
Teun, natuurlijk samen met de
burgemeester.
René Provoost

Inkuilstress op boerderij Nooitgedacht
Dit voorjaar was het WWJ op
bezoek bij Adriaan en Carola,
die een melkveebedrijf hebben op de Noorderweg. Dat
er gepassioneerd werd gesproken over het werk op de
boerderij was ons al duidelijk,
maar nu heeft Carola een blog
in het leven geroepen. De blog
is te vinden op www.boerderij-nooitgedacht.nl. Het WWJ
licht een blog uit.
“4 mei 2019: Gras inkuilstress,
tja dat is iets waartegen de
meeste boeren tegenaan lopen. Maar waar heb ik het
dan over? Je ziet bij boerderijen van die grote zwarte
hopen liggen en/of ronde of
vierkante balen met groen,
zwart, roze, geel plastic. Dit
is allemaal ingekuild gras. Gedurende het groeiseizoen van
het gras wordt het gemaaid
en ingekuild. (in of onder plastic). Meestal is de eerste keer
maaien, ook wel eerste snede
genoemd, in mei.
De stress ligt vooral aan wanneer gaan we maaien. Het
mooiste is als het 2,3 dagen
droog weer is. Met het liefst
wat zon. Met het Nederland-

se weer valt dat niet altijd mee
en is het diverse keren kijken
op verschillende weerberichten. Zo hebben wij maandag
29 april gemaaid en woensdag
1 mei ingekuild. Helaas was er
dinsdag geen zon, waardoor
het eigenlijk iets te ‘grassig’ ingekuild is, maar het lijkt aardig
goed te zijn.
Op de foto zie je hoe er in grote Opraapwagens het gras op
de grote hoop gereden wordt.
Deze hoop hebben we woensdagavond helemaal dichtgemaakt met kuilplastic.(dat grijze)Er mag geen lucht of licht
of water meer bijkomen. Het
gras kan nu conserveren en na
een aantal weken heb je dan

ingekuild gras dat de koeien
weer eten”
Het WWJ plaatst graag méér

nieuws uit de polder buiten
Neck, en natuurlijk ook agrarisch nieuws. Heeft uw bedrijf
een nieuwtje, zoals een melkrobot, een nieuwe trekker,
viert u een jubileum? Heef u
successen bij kampioenschappen, of iets anders dat noemenswaardig is? Kopij is meer
dan welkom! Stuur uw kopij
per e-mail, of attendeer ons
via redactie@wijdewormerjournaal.nl. Wij komen graag
langs om er aandacht aan te
besteden.
Gert Oskam

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30 Beverwijk, tel. 0251-229094
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Vroeger
door Bart Middelburg

Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief

Rubriek over vroeger van
de Stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer.
Reacties/tips:
secretariaat@wijdewormer.nl

Op 19 juli 1726 werd ‘Monsje’ midden op N
Altijd is aangenomen dat in de Wijdewormer
zelf nooit terechtstellingen zijn uitgevoerd
door een scherprechter ofwel beul, zoals onthoofdingen, ophangingen en verdrinkingen.
Die aanname is onjuist, blijkt uit het oud-rechterlijk archief van de Wormer. Ook op Neck
werden doodvonnissen geëxecuteerd, altijd op
dezelfde, daartoe aangewezen plek: aan het
begin van de huidige Ringdijk.
Waar nu de Ringdijk nummer 1 staat, stond in
de zeventiende, achttiende en deels in de negentiende eeuw een ‘timmerhuijs’: de woonen werkplek van de meester timmerman in
dienst van het polderbestuur, die er onder andere roeden voor de molens maakte.
In geval van een terechtstelling of een eenvoudige geseling, werd een schavot opgesteld
‘voor het timmerhuijs op Nek als geordonneerde plaetse om Crimineele Justitie te doen’, valt
in meerdere vonnissen te lezen. Op 19 juli 1726
werd daar bijvoorbeeld de 36-jarige Jacob Kornelisz. den Aap (alias ‘Monsje’) uit Zaandam
onthoofd.
Den Aap begaf zich op maandag 10 juni 1726,
‘den 2e Pinxter dagh’, met zijn maat Hendrik
Jansz. van Doorn, eveneens uit Zaandam, naar
het Heerenhuis in de Wijdewormer, waar toen
‘kermis’ was. Harmen Jansz. was destijds ‘hospes’ (herbergier) van het Heerenhuis.
Het was er vanwege de kermis een vrolijke
drukte, maar Den Aap en Van Doorn zochten
en kregen al snel ‘rucie’, om te beginnen met
Maerten Butter uit de Wijdewormer. Die ruzie,
‘over een Vrouw-mensch’, ontaardde binnen de
kortste keren in een massale vechtpartij waarbij Den Aap en Van Doorn als wilden ‘rondom
met messen staken en sneden’, verklaarden getuigen naderhand.
In die chaos diende Den Aap Huijbert Hooy uit
de Wormer een diepe messteek in de borst
toe. Tegen Klaes Koen, ook uit de Wormer, kon
Hooy nog net uitbrengen: ‘Ik ben gequetst, ik

Oosterdwarsweg 1
1456 NR Wijdewormer
Telefoon: +31(0)299 - 42 76 22
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moet sterven.’
Twee ‘dienaers van de Justitie’ (agenten), Teunis Wortel en Jan Jobsz., probeerden ‘om alle
onordentelijkheden te weeren’, maar Teunis
Wortel kreeg daarop van Van Doorn eveneens
een messteek, ‘door sijn klederen selfs tot door
het hemde’, maar zonder ernstig letsel.
Uiteindelijk lukte het de ‘dienaers’ Den Aap en
Van Doorn te ‘apprehenderen’ (aanhouden),
waarna zij werden opgesloten op slot Purmerstein in Purmerend. De neergestoken Huijbert
Hooy bleef achter op een kamer in het Heerenhuis.
Kastelein (kasteelheer) van Purmerstein was
destijds Gerard Constantijn van Ruijtenburgh,
tevens baljuw (politiechef) en dijkgraaf van de
Wormer. Van Ruijtenburgh en zijn ‘dienaers’
brachten de gevangene Den Aap de volgende
morgen, dinsdag 11 juni, wederom naar het
Heerenhuis. Daar werd aan de ‘swaar gewonde’ Hooy gevraagd ‘of dat die geene’ was die
‘hem gister avond gestoken heeft’, waarop
Hooy ‘antwoordde van Jae’.
Vijf dagen later, zondag 16 juni, overleed Huijbert Hooy alsnog aan de steekwond. Van Ruijtenburgh liet dezelfde dag nog autopsie verrichten door Hendrik Ruijsch, ‘doctoor van de
Geregte der Stad Amsterdam’, en Christiaen
Wursten, ‘meester chirurgijn’. Het ‘doode lighaem’ van Hooy, ‘leggende aant Kalff in de Wijdewormer’, werd ‘geopent’, waarna een ‘gestooken wonde inde linker sijde van de borst,
vier vingers breed tusschen de vijffde en sesde
ribbe’ werd geconstateerd. De steekwond had
‘quetsinge tot in de holligheijt van de borst’ en
in ‘het voornaemste gedeelte van de longh’
veroorzaakt, zodanig dat ‘de lijder het leven
met de doot noodsakelijk heeft moeten verwisselen’, aldus het autopsierapport.
In hun eerste verhoren, op het slot, beweerden Den Aap en Van Doorn niets van enigerlei vechtpartij te hebben gemerkt. Ze hadden

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

Neck onthoofd

Oude ansicht van Neck: op de plaats van de woning rechts, aan het begin van de Ringdijk, stond vroeger een
‘timmerhuijs’ annex executieplaats.

ook met niemand ruzie gehad. Het bewijs, waaronder
de herkenning door Hooy en
diverse getuigenverklaringen,
was echter overstelpend, en
op 26 juni, nadat hem ook zijn
mes was getoond met daarop
‘nogh bloed’, bekende Den
Aap; Van Doorn volgde al snel.
Op zaterdag 6 juli 1726 werd
op slot Purmerstein vervolgens de ‘vierschare’ gespannen, ofwel rechtgesproken,
door de schepenen van de
Wormer: Abraham van der
Woestijne, Francoijs Graen,
Cornelis Goetschik, Claas

Blauw, Gerrit Onderwater en
IJsbrant Loenis.
Hendrik Jansz. van Doorn
werd schuldig bevonden aan
‘saken van seer gevaarlijken en
quaaden gevolgen ende wel
bijsonderlijk begaen aan een
dienaer vande Justitie’, en ‘gecondemneert’ (veroordeeld)
tot een lijfstraf: hij moest op
een schavot ‘voor het timmerhuijs van de Wormer op Nek’
door de scherprechter ‘tot
den bloede gegeeselt’ worden ‘met het mes boven sijn
hooft’. Dat laatste werd wel
een ‘spiegelstraf’ genoemd:

het gepleegde misdrijf werd
bij de executie van het vonnis uitgebeeld. Ook werd Van
Doorn 12 jaar uit ‘Holland en
West-Vriesland’ verbannen.
De straf voor Jacob Kornelisz.
den Aap alias ‘Monsje’ viel

uiteraard veel zwaarder uit;
hij had immers iemand omgebracht. De schepenen oordeelden hem schuldig aan een
‘horrible en gansch verschrikkelijke daat, ook een moord
en misdaet strijdigh tegen de
Goddelijke en Menschelijke
wetten’. Den Aap moest op
hetzelfde schavot op Neck
‘door den Scherpregter met
een swaerde werden gestraft
dat er de dood na volgt’, en
vervolgens naar het ‘galgeveld
werden gesleept’ (aan het
einde van de huidige Ringdijk,
in de onderdijk) om daar ‘inde
aarde te werden gestopt’.
Beide ‘sententies’ (vonnissen)
moesten vrijdag 12 juli 1726
worden voltrokken, maar de
door het Hof van Holland beëdigde beul, Johan Herman
Clauss, moest die dag elders
aan de slag. Een week later,
vrijdag 19 juli, stonden Den
Aap en Van Doorn alsnog op
het schavot. De vonnissen
werden eerst ‘gepronuncieert
[omgeroepen] uyt de wooninge vande timmerman’, en direct daarna geëxecuteerd.

De ‘sententie’ van Den Aap: ‘… omme te werden gebragt op een schavot voor het timmerhuijs op Nek…’

����������������
Mirjam Levering-Ligthart

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING
OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO
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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,

HET�����������������������������
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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Lek in dijk met klei gedicht
Op 15 mei zagen we een graafmachine op de
dijk, tussen Neck en de oude provinciale weg.
Maar dan aan de andere kant van de Ringvaart.
Er was een lek ontdekt. De bedoeling was om
ter hoogte van het lek, midden in de dijk een
geul te graven en deze weer te vullen met vette
klei. (Zie foto) Dit moet een goede afdichting
geven.
Er werden een aantal meters tot 3 ½ meter
diep uitgegraven. Bij het graven zagen wij nog
geen water. Nu is het met lekkage in een dijk
hetzelfde als lekkage in een dak. Waar het water uit komt hoeft het lek niet te zitten. Dit was
hier ook het geval, want op 21 mei kwam de
kraan weer terug en werd de gleuf verlengd.
Deze keer zagen we wel water in het gat. Er
werd 2 dagen aan gewerkt en er is totaal 35
meter dijk met klei verstevigd.
Op 22 mei deden we navraag bij Ellen Schipper,
de Communicatieadviseur van het hoogheemraadschap. We vroegen haar of het lek nu is
verholpen? Haar antwoord, ‘we zien nu al dat
de lekkage is verminderd. Of met de maatregel
het gewenste resultaat is bereikt, weten we altijd pas na een paar maanden. Na de uitvoering
bekijken we de locatie geregeld. Dit monitoren

doen we bij verschillende weersinvloeden (zoals neerslag en droogte), maar ook bij veranderende waterstand in de boezem. Aan de hand

van deze monitoring kunnen
we vaststellen of de maatregel
afdoende is’.
We vroegen haar ook of dit
lek, groter was en of dit wel
vaker voorkomt? We krijgen
te horen, ‘Geen enkele dijk
in ons beheergebied is 100%
waterdicht. Er is altijd een natuurlijke grondwaterstroming
van het hoger gelegen peil
(boezem) naar de polder, dit
is normaal. Soms wordt er lokaal een forsere waterstroom
waargenomen en dat kan problemen opleveren voor de waterveiligheid of overlast geven
voor de omgeving of bij het
beheren van de dijk (maaien).
Voor deze locatie was er nog
geen gevaar voor de waterveiligheid, maar de lekkage was
wel forser dan gebruikelijk.’
René Provoost

Kunst na Arbeid speelt
Uxor Maris in Dorpshuis
Door de jaren heen ontwikkelde de uit 1927 stammende Muziekverenging Kunst
na Arbeid zich tot een multifunctioneel inzetbaar orkest.
De bezetting van de groep zijn
koperen blaasinstrumenten
aangevuld met saxofoons en
slagwerk wat onoverkomelijk
het kenmerk is van een Fanfare orkest.
Het fanfareorkest van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid laat zich van haar vele
kanten zien met dit concert
in het Dorpshuis in Wijdewormer. Het hoogtepunt van het
programma is de uitvoering
van ‘Uxor Maris’, geschreven
door Jan Bosveld. Het werk is
geschreven in opdracht van
twee leden van het orkest ter
gelegenheid van een twaalfeneenhalfjarig huwelijk. Uxor
Maris vertelt de legende van
de Purmer meermin, die bij
een dijkdoorbraak in 1403 de
Purmer zou zijn aangespoeld.
Het programma is verder gevuld met diverse muziekstijlen, zoals filmmuziek, musical

en originele fanfarewerken,
waaronder Flashing winds,
The Mask of Zorro, The Exodus
song, Les Miserables.
Zondagmiddag 23 juni in het
Dorpshuis in Wijdewormer.
Toegangskaarten zijn €9 en
voor kinderen tot en met 15
jaar €7,50. De aanvang 14.30
uur.
Kaarten zijn te bestellen via
de website www.kna-purmerend.nl of per mail aan knapurmerend@gmail.com

Abonnementen en journaalpost

Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456
bestaan nog de volgende mogelijkheden.
Afhaalabonnement
Op een door de abonnee aangegeven adres binnen het postcodegebied 1456 wordt door ons een extra WWJ afgegeven in
een geadresseerde envelop: € 14,50 per jaar.
Postabonnement
Het WWJ wordt via Postnl verzonden naar een adres in Nederland: € 38,00 per jaar.
Voor aanmeldingen/wijzigingen/opzeggingen:
penn@wijdewormerjournaal.nl
Journaalpost
Journaalposten kunt u per mail doorgeven aan redactie@wijdewormerjournaal.nl. Geef in de mail aan in welke maand u
de advertentie wilt plaatsen.
Tarieven:
€ 0,50 per regel in standaardopmaak Wijde Wormer Journaal
(dit kader is 2 standaard kolommen breed).
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Nieuwe inrichting vitrinekast dorpshuis
Piet Gans heeft de vitrinekast
van de stichting Cultuurhistorie Wijdewormer in het
Dorpshuis opnieuw ingericht.
Stonden er voorheen pentekeningen in van Nico van Dalen,
nu pronken er allerlei antieke spulletjes in. Er staat geen
tekst bij wat het allemaal is.
Daarom maken we even een
opsomming van wat u op de
foto ziet.
Van boven naar beneden:
Links boven een oude stormlantaarn van het oude gemaal,
maar die staat er al 5 jaar,
daarnaast een oud boek “pa
en moe gaan naar de speel
tuin toe”, een antieke harmonica en een oude schaats met
een wintervoorstelling. Daaronder antieke poppenhuismeubeltjes uit Frankrijk en
een stel houten schoentjes.
Dan oude kralentasjes met
zilveren beugels, een oude
toneelkijker, antiek inktstel
en een opiumweegschaal met

olifantjes als gewichtjes. Daaronder een oude
catalogus over oude mode en een houten trek
paartje aan touwtjes. En onderin een borduurlap, en een boekwerk vol met haakwerk. Links
onder nog enkele beelden van Henri de Bruin,
waarvan er met kunst op zolder ook enkele
werden geveild. U kunt het allemaal bekijken in
de foyer van het dorpshuis.
René Provoost

KRITI

Klaverjasafscheid Klaas
en Tea Wijkstra

Vrijdagavond 17 Mei 2019 was er weer klaverjassen bij KV WWSV. Die avond met een apart
tintje. Klaas en Tea Wijkstra hadden deze avond
voor de allerlaatste keer de organisatie in handen.
Ruim 40 Jaar heeft Klaas zich ingezet voor
de klaverjas, eerst in de oude kantine wat nu
kleedkamers zijn en later deze kantine. Tea
is 10 jaar geleden zich met de prijzeninkoop
gaan bemoeien zodat er iedere maand leuke
en mooie prijzen te winnen waren. Nu de veranderingen, nieuw sportcomplex, aanstaande
zijn vonden beide het tijd om te stoppen en
(hopende) dat er jongere generatie het zouden
voortzetten.
Nu hebben Ronald en Yvonne van Diepen zich
aangeboden dit over te nemen en voort te
zetten. Beide helpen al een aantal jaren op de
klaverjasavonden, dus heel vreemd is het niet.
Het was een hele mooie en gezellige avond en
ook het afscheid voor Klaas en Tea ging niet ongemerkt voorbij.
Namens de klaverjassers sprak Peter Boots het
echtpaar toe en overhandigde Klaas een plankje met heerlijke stukken Beemsterkaas en Tea
een mooie hangplant. Ook de bediening (Ron
& Von) kregen deze attentie. Het laatste woord
was aan Klaas met de uitslagen van de avond
en de einduitslag van dit seizoen.
Einduitslag was op 1 Rikus Konijn, 2 Ben Rijmers en 3 Adri van Diepen.

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR Breicafé gaat haken
*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*

WIST U:
Ǧ 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

KRITI
GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR
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In het breicafé wordt niet alleen gebreid, ook haken wordt
graag gedaan. Vooral nu het
steeds warmer wordt, komt
een luchtig gehaakt truitje
goed van pas. Een gehaakte
stola voor als het ‘s avonds

wat frisser is, is een dankbaar
werkstuk. In handwerkbladen
is altijd wel iets te vinden dat
in de smaak valt.
Het volgende breicafé is op 19
juni bij Lida de Goede, Zuiderweg 65.

AED-cursus in Dorpshuis
Stel je voor, vlak voor je op
straat zakt iemand in elkaar.
Je denkt aan een hartprobleem, maar wat kun jij daaraan doen? In de buurt hangt
een AED, maar hoe werkt zo’n
ding? Geef je op voor een
AED-cursus in het Dorpshuis.
Dat kan bij Edwin Kroezen via
kroesie72@gmail.com. Edwin
geeft graag nadere informatie.

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 8-6
Zo 9-6
Ma 10-6

Wat
Gesloten i.v.m. Pinksteren
Gesloten i.v.m. Pinksteren
Gesloten i.v.m. Pinksteren

Tijdstip Zaal

Zo 16-6
Ma 17-6

Besloten Purple
Contactcom. WW

16:00
20:30

Foyer
Foyer

Za 22-6

Rokers van Neck
16:00
Roken Paling,Zalm,Makreel
Info+Bestellen voor 19-6:
Edwin 0615449772

Foyer

Zo 23-6

Concert uitvoering
“ Kunst na Arbeid”

14:30

Grote Zaal

Vr 28-6
.
Za 29-6

Besloten Feest

20:00

Foyer

17:00
“ Balkan Avond”
Lekkere gerechten van
de balkan Samen gesteld
door Damir Hasanagic en
Dorpshuis wijdewormer
Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar
Vol=Vol
Reserveren via Daphne 0640612799

Foyer

Za 6-7
Zo 7-7

Besloten Feest
Besloten Feest

Foyer
Foyer

20:00
12:00

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

De SOOS met zomerreces
Het seizoen 18/19 zit er op. Er is weer een
groot aantal donderdagmiddagen goed besteed en gezellig geklaverjast. Gerard van Dorp
heeft alle klaverjasresultaten weer keurig op
een rijtje gezet zodat op de laatste middag, 23
mei, de prijzen konden worden uitgereikt. Voor
het dorpshuis een bijzonder drukke dag omdat
daar ook het stembureau open was voor de Europese verkiezingen.
Niettemin slaagden Edwin en Daphne er in de
leden van de SOOS een goed gevulde dis voor
te schotelen. Iedereen kon zich tegoed doen
aan verschillende warme en koude gerechten
waaronder gerookte paling. Zoals gebruikelijk

hebben we de prijswinnaars
op de foto gezet. De marsenprijs van het seizoen werd gedeeld door Rie Groot en Henk
Vunderink. Beiden wisten 41
marsen in de wacht te slepen.
Hieronder de vijf beste klaverjassers:
1 Piet Poel (158818)
2 Rina Verkuijl (159837)
3Ben Rijmers (155601)
4 Gerard van Dorp (154518)
5 Rie Groot (154202)
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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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