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De grondwerkzaamheden voor plan Neck-Zuid 
zijn al even bezig en deze maand zijn ook de 
prijzen bekend gemaakt van de 42 koopwo-
ningen in dit project. De verkoop is 28 februari 
gestart. Tot en met 11 maart kan worden inge-
schreven. De verkopende makelaar Sopar gaat 
ervan uit dat de dag erna een Purmerendse 
notaris zal moeten loten aan wie de woningen 
worden toegewezen.
Maandag 4 maart houden projectontwikkelaar 
BPD en de verkopende makelaar Sopar een 
informatiemiddag in het Dorpshuis van Wijde-
wormer van 16.00 tot 18.30 uur. Wethouder 
Cees van Waaijen is blij dat met de inschrij-
ving is gestart. ‘Ik ben van plan zelf maandag 
4 maart naar de presentatie van het project 
in het Dorpshuis te komen kijken.’ Hij laat we-
ten dat een kwart van de woningen die in plan 
Neck Zuid worden gerealiseerd bestemd is 
voor inwoners van Wijdewormer.
De goedkoopste huizen, een middenwoning 
in een rijtje, gaan 275.000 euro kosten. De 
hoekwoning in datzelfde rijtje moet ten min-
ste 312.500 euro opbrengen. De twintig twee 
onder één kap woningen staan vanaf 417.500 
in de verkoop en voor een van de zeven vrij-
staande woningen moet vanaf 451.500 euro 
(half vrijstaand) tot 545.000 euro (vrijstaand) 
worden neergeteld. Afhankelijk van de ligging 
en de gekozen uitrusting van de woningen kun-
nen de prijzen nog iets verschillen.
Wethouder Cees van Waaijen had in november 
al laten weten dat al deze woningen gasloos 
zullen worden gebouwd. We vragen de pro-
jectmanager van BPD, Tom Kranenbarg, nadere 
informatie.

Hoe energieluw worden deze 42 woningen ge-
bouwd?
‘De woningen in Neck Zuid worden gasloos en 
voorzien van een aantal zonnepanelen. Daar-
mee krijgen ze minimaal een EPC van 0,4. Ko-
pers kunnen optioneel kiezen om meer zonne-
panelen te plaatsen. Zo realiseren zij een nog 
lagere EPC.’ EPC staat voor Energie Prestatie 

Er worden 3 vrije kavels te koop aangeboden 
voor 309.500 – 317.500 euro. Wat koopt ie-
mand precies voor dit bedrag?
‘Het kopen van een vrije kavel betekent dat een 
koper bouwrijpe grond koopt en daarop, bin-
nen de gestelde kaders van het bestemmings-
plan, de eigen woning gaat ontwikkelen. Dit 
geeft dus veel meer vrijheid om het ontwerp 
en de indeling geheel naar eigen smaak te ma-
ken.’

Er komen ook 18 huurwoningen. In welke prijs-
klasse komen deze en wie gaat ze verhuren?
‘De woningen zullen worden verhuurd door 
een woningbouwcorporatie. Het uitgangspunt 
daarbij is Wormer Wonen. We zijn hierover nog 
met de corporatie in gesprek. De corporatie 
bepaalt uiteindelijk ook de prijsklasse en zijn 
daarbij uiteraard gebonden aan de regels met 
betrekking tot sociale huur.’
Woningcorporatie Wormer Wonen kon bij het 
ter perse gaan van dit nummer nog niet laten 
weten of ze de geplande 18 huurwoningen op-
neemt in haar woningbestand.

Roy Buijze

Verkoop woningen Neck-Zuid gestart

Coëfficiënt.  Dit is een getal 
dat aangeeft hoe energiezui-
nig een nieuwbouwwoning 
is. De rijksoverheid heeft bou-
wers verplicht een EPC van 0.4 
te realiseren. Dit getal geldt 
sinds 2015. In 1996 was dat 
nog 1,4. 

Is er wat dit betreft verschil 
tussen de verschillende woon-
typen?
‘In de basis krijgt elke woning 
minimaal een EPC van 0,4 en 
is er dus geen verschil. Om 
dit te bereiken moeten bij de 
ene woning wel meer zonne-
panelen geplaatst worden dan 
bij de andere. Zo krijgt een 
vrijstaande woning meer zon-
nepanelen dan een rijwoning. 
Dit heeft onder andere met 
formaat van de woning te ma-
ken en de ligging ten opzichte 
van de zon’

Grondwerkzaamheden in Neck-Zuid in volle gang
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 6 april
Kopij uiterlijk op:
woensdag 27 maart
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 5 maart
Plastic: 
dinsdag 19 maart
Groen: 
dinsdag 12 en 26 maart

Afval geplaatst naast de af-
valbakken wordt niet mee-
genomen.

Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
20 maart

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
5 maart
2 april

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
8 maart

Contact Commissie
Vergaderingen van de Con-
tact Commissie in het dorps-
huis, aanvang 20:30 uur: 
maandag 15 april

Waterschapsvereniging 
Wijdewormer zoekt nieuwe koers
Sinds vele jaren bestaat er 
een waterschaps vereniging in 
de Wijdewormer, die beoogt 
de belangen van ingezetenen 
van de Wijdewormer te be-
hartigen. Het bestuur van de 
Waterschapsvereniging heeft 
moeten constateren dat voor 
het behartigen van de belan-
gen van de leden schaalver-
groting noodzakelijk is. 
Vanwege het feit dat samen-
werking met andere Water-
schapsverenigingen niet mo-
gelijk is (onze vereniging is 
een van de weinige nog actie-
ve verenigingen in deze) doet 

het bestuur het voorstel aan 
de leden om te streven naar 
een intensieve samenwerking 
met het waterschaps platform 
Groen, Water & Land tenein-
de niet alleen lokaal, maar ook 
binnen het hoogheemraad-
schap tot een optimale belan-
genbehartiging te komen. 
Het bestuur van de water-
schapsvereniging belegt op 
13 maart a.s. om 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Wijdewor-
mer om met de leden te over-
leggen over de nu te volgen 
koers.

Waterschappen profiteren van 
gecombineerde verkiezing
Dit jaar is het tweede keer 
dat we gelijktijdig onze stem 
kunnen uitbrengen voor pro-
vinciale staten en voor de wa-
terschap bestuurders. De op-
komstcijfers van de afgelopen 
jaren laten zien dat dit een 
verstandige keuze is.  
Voor de provinciale staten was 
de opkomst in 2007 was dat 
46.3%, in 2011 56% en in 2015 
kwam 47.8% van de stem-

gerechtigden naar het stem-
hokje. Voor de waterschap 
verkiezingen was de opkomst 
in 2008 slechts 22.68%. Over 
2011 hebben we niets kun-
nen vinden. In 2015 kozen we 
voor het waterschap gelijktij-
dig met de provinciale staten-
verkiezingen en toen bracht 
43.7% van de stemgerechtig-
den een geldige stem uit. 

Gamen en eten als bedrijfsuitje of kinderfeestje
Henneke Veenings en Rik Ade-
ma van de Noorderweg  heb-
ben in Purmerend hun nieu-
we bedrijf De Hoek geopend. 
De Hoek biedt zowel een 
escape room,  of VR gaming 
als  kookworkshops. Henneke 
en Rik willen zich met name 
richten op kinderfeestjes en 
bedrijfsuitjes. De Hoek is te 

vinden op de Emmakade 1A in 
Purmerend.
Met ingang van maart ho-
pen Henneke en Rik met de 
Hoek volledig in bedrijf te 
kunnen zijn. Vijf dagen in de 
week, want op maandag en 
dinsdag is De Hoek gesloten. 
We vragen Rik wat we ons 
moeten voorstellen bij kook-

workshops. Hij zegt: ‘Voor 
een kinderfeestje beginnen 
we bijvoorbeeld met het ver-
sieren van wat cup cakes. Dan 
kunnen de kinderen naar de 
escape room gaan of wat spel-
letjes met een virtual reality 
bril op doen en daarna eigen 
pizza’s maken. Eerst deeg rol-
len en dan de pizza’s beleggen 

met wat je lekker vindt.’  En 
voor volwassenen denkt Rik 
dan eerder aan sushi maken 
of je eigen high tea samen-
stellen.
Kijk op www.dehoek.nl voor 
de mogelijkheden.
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Verkiezingen op 20 maart 2019

Wie weet al precies welke na-
men aangekruist koeten wor-
den als woensdag 20 maart 
de stembureaus opengaan? 
We brengen dan onze stem 
uit voor de provinciale staten 
van Noord-Holland. Het cir-
keltje voor één naam mogen 
we rood maken. En onze ver-
tegenwoordigers in het par-
lement van de provincie, de 
provinciale staten, kiezen ver-
volgens de leden van de Eer-
ste Kamer van de Staten-Ge-
neraal. 

Bij deze Eerste Kamerverkie-
zing staat veel op het spel, 
want alle peilingen voorspel-
len een ferme nederlaag voor 
de huidige regeringscoali-
tie. De regering kan nu in de 
Tweede Kamer rekenen op 
een krappe meerderheid van 
1 stem en een wat ruimere 
meerderheid in de Eerste Ka-
mer, maar die gaat als de pei-
lingen correct zijn, dus verlo-
ren.
Maar er moet nog een naam 
worden aangekruist in het 

stemhokje, want we kiezen 
ook een nieuw parlement 
voor het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorder Kwartier, 
zeg maar het orgaan dat dat 
de waterhuishouding bestiert 
van heel Noord-Holland bo-
ven het Noordzeekanaal. Wat 
is het belang van deze verkie-
zing? 
We vroegen het Rob Veen-
man, loco-dijkgraaf van het 
hoogheemraadschap HHNK.

We weten allemaal heel goed 
dat we onder de zeespiegel 
wonen. In de Wijdewormer 
is dat ruim vier meter on-
der NAP. Natuurlijk willen we 
droge voeten houden en ook 
schoon water. Maar maakt het 
ons dan wat uit wie er in het 
bestuur zitten? Of is het be-
langrijk dat er mensen in dat 
bestuur zitten die uit de Wij-
dewormer of Wormerland ko-
men? We zoeken contact met 
Rob Veenman. 
We weten al dat Rob een ech-
te ‘waterschap man’ is en dat 
we makkelijk een heel jour-
naal kunnen vullen met zijn 
informatie. We willen ons nu 
beperken tot een aantal vra-
gen over de verkiezingen. 
Waarom moeten we stemmen 
met de waterschap verkiezin-
gen? 
Wij betalen in Noord-Holland 
met z’n allen ongeveer 220 
miljoen waterschapsbelasting 
aan het hoogheemraadschap. 
Dan mogen we daar in onze 
democratie ook wel wat over 
te zeggen hebben. 
Hoeveel personen zitten er in 
het bestuur? 
Het algemeen bestuur bestaat 
uit dertig personen. Daarvan 
kunnen wij er 23 kiezen, de 
andere zeven worden be-
noemd. Van deze zeven wor-
den drie personen benoemd 

door de kamer van koophan-
del (kvk), drie door de land- en 
tuinbouworganisatie (lto) en 
één door de beheerders van 
natuurterreinen. Als we op in-
ternet kijken dan zien we wel 
negen kieslijsten. Vijf daarvan 
zijn5 politieke partijen en vier 
waterschapspartijen. 
Wat hebben die politieke par-
tijen met het waterschap te 
maken? 
Rob zegt dat hij helemaal geen 
voorstander is van politieke 
partijen bij verkiezingen voor 
het hoogheemraadschap. Po-
litieke overtuiging heeft niks 
met deze verkiezingen te ma-
ken. Je hebt geen liberale, so-
cialistische of christendemo-
cratische dijken, alleen dijken 
die op hoogte moeten zijn. Dit 
is overigens de derde water-
schap verkiezing met een lijs-
tenstelsel.
Bij politieke verkiezingen zien 
we heel veel campagne, maar 
van de waterschap verkiezin-
gen weten en zien we heel 
weinig. Hoe kan dat? 
Allereerst merkt Rob op dat 
er vroeger wel aandacht werd 
besteed aan deze verkiezin-
gen in het Wijdewormerjour-
naal (sorry). Maar er komt ook 
wel voorlichting aan vanuit de 
pers en wat flyers, maar het 
is ook lastig om campagne te 
voeren uit financieel oogpunt.

Wat kiezen we op eigenlijk op 20 maart?

Waterbeheer vraagt verstand van dijken en polders

Rob Veenman

Wat is belangrijk voor bewo-
ners van de Wijdewormer? 
Het waterbeheer is voor men-
sen in de Wijdewormer, een 
droogmakerij ruim vier meter 
onder de zeespiegel van het 
grootste belang. Zonder goed 
dijk- en waterbeheer zouden 
we dan ook niet in de polder 
kunnen wonen en werken. 
U zult begrijpen dat wij geen 
stemadvies geven, maar we 
vragen tot slot nog wel een tip 
voor het stemmen.
Waar moeten we op letten om 
op te stemmen? 
Stem op mensen die verstand 
van waterbeheer en van de 
regio hebben en niet op baan-
tjesjagers. Wil je meer weten 
over de verkiezingen, dan kun 
je naar de site www.hhnk.nl 
en daarna naar waterschaps-
verkiezingen 2019.

René Provoost
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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
 0299-421706   |   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
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‘Teleurstellend, ja, heel teleur-
stellend’, zei Gerda Laan op 
een vraag wat zij vond van de 
berichten van het gemeente-
bestuur over de zestien actie-
punten die burgemeester en 
wethouders hadden meege-
nomen na de jaarvergadering 
in november. Alleen over de 
verkeersveiligheid rond de ba-
sisschool aan het Wijdewor-
merplein lag een praatstuk op 
tafel ter bespreking voor de 
inwoners van Neck en er was 
een heg gesnoeid. Alle andere 
veertien actiepunten waren 
voorzien van niets zeggende 
teksten of uitstel voor onbe-
paalde tijd.
In haar rol van voorzitter van 
de Contact Commissie had 
Gerda Laan de gemeentelijke 
berichten omtrent de voort-
gang van de actiepunten voor-
gelezen.
1. De bewoners van de 
hoogbouw hebben geen afval-
bakken voor plastic, metaal en 
drinkpakken (PMD). Wethou-
der Halewijn had in novem-
ber aangegeven dat normaal 
gesproken containers worden 
geplaatst bij hoogbouw en 
zou uitzoeken waarom dat 
hier niet is gebeurd. De ge-
meente liet nu weten dat er 
aan de Hallerweg al een mini-
container staat en dat er geen 
ruimte is voor nog een con-
tainer en dat het slechts gaat 
om 8 tot 10 woningen. Daar-
om onderneemt de gemeente 
geen verdere actie. Maar het 

Daar zat ze weer, toch nog een 
keer met de voorzittershamer 
van de Contact Commissie.  
Gerda Laan had het nog zo-
gezegd in de novemberverga-
dering met burgemeester en 
wethouders. ‘Ik doe dit maar 
één keer, want Ilonka en ik 
hadden eigenlijk afgelopen 
voorjaar al zullen vertrekken, 
maar we zijn nog één jaar ge-
bleven om de nieuwe leden 
in te werken.’ 
Kennelijk was het inwerken 
nog niet helemaal voltooid, 

want ook voor deze februa-
rivergadering hadden de le-
den van de Contact Commis-
sie een dringend beroep op  
Gerda Laan gedaan om toch 
nog een keer de vergadering 
voor te zitten. En dat deed ze. 
Nu echt voor het laatst. 
Buiten het zicht van de ver-
gadering heeft de gemeen-
te bloemen laten bezorgen 
bij Gerda Laan en bij Ilonka  
Luykx als dank voor hun inzet 
in de afgelopen 28 (Gerda) en 
10 jaar (Ilonka).

Daar was ze weer

De Contact Commissie ziet graag uitbreiding met nog twee 
leden. Iedereen die zich tegen de politiek wil aan bemoeien 
en die de belangen van de Wijde Wormer een warm hart 
toedraagt en een beetje kritische instelling meebrengt, 
wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Een mail-
tje volstaat naar: t.laan.wijdewormer@planet.nl

Commissieleden gevraagd

Teleurstellend hoe gemeente actiepunten oppakt
gaat om 23 woningen, dus 
misschien moet de betrokken 
ambtenaar worden uitgeno-
digd om zelf eens een kijkje te 
komen nemen.
2. Over de vraag of in de 
zomer vaker afval kan wor-
den opgehaald, met name het 
groenafval, moet de gemeen-
teraad nog een beslissing ne-
men, want dat kost wel meer 
geld.
3. De bewoners van de 
Noorder- en Zuiderweg moe-
ten ver lopen om hun afval-
bakken neer te zetten en zij 
zien graag dat hier iets op ver-
zonnen wordt. De gemeente 
laat weten dat ze geen plan-
nen heeft om iets te verande-
ren.
4. Het inrijverbod aan de 
Munnikdijk staat er nog. Het 
gemeentebestuur laten weten 
dat er een afspraak staat ge-
pland met de Contactcommis-
sie, maar die is niet bekend.
5. Ook met betrekking tot 
verkeerstellingen op de Zui-
derweg zou een afspraak met 
de Contactcommissie zijn ge-
pland, maar die is bij geen van 
de leden bekend.
6. Smileys plaatsen op de 
Noorder- en Zuiderweg om 
automobilisten te attenderen 
op hun snelheid zou geen en-
kel probleem zijn, maar voor-
alsnog staan deze er niet, om-
dat ze nog op andere plekken 
nodig zijn.
7. Handhaving eenrichting-
verkeer Neckerweg zal in over-

leg met de handhavings amb-
tenaren worden besproken
8. Borden die aandacht vra-
gen voor evenementen moe-
ten na afloop verwijderd wor-
den. Hierop moeten de boa’s 
toezien. Graag bij de gemeen-
te melding maken van borden 
die te lang blijven hangen.
9. De vraag of er een los-
loopgebied voor honden ge-
creëerd kan worden hangt nog 
op suggesties van burgers uit 
de Wijdewormer.
10. Verkeersmaatregelen 
rond de openbare school 
Wijdewormerplein kunnen 
besproken worden met de be-
woners. Er ligt een praatstuk.

11. De polderwegen zijn al-
lemaal verstevigd. Gevraagd 
werd of dit ook naar het dorp 
toe zou kunnen gebeuren. De 
gemeente antwoordt nu dat 
er inspecties plaats vinden en 
dat er actie zal worden onder-
nomen als dit uit inspectie no-
dig blijkt.
12. De heg voor het Dijkhuis 
is inmiddels gesnoeid.
13. In Wijdewormer is geen 
AED aanwezig. Burgemeester 
Tange heeft dit punt meege-
nomen naar het overleg bin-
nen de veiligheidsregio, waar 
het zal worden verwerkt.
14. Elk weekend wordt op de 
weilanden achter de Zuider-
weg veel gejaagd, niet alleen 
op ganzen, maar ook op rei-

gers en lepelaars. Boa Ed Zijp 
heeft hierover met meldster 
gesproken, maar sindsdien is 
niets gebeurd.
15. Het naambordje op de 
hoek van de Noorderweg en 
de Grootweg is door stratema-
kers weggehaald. Dat is inmid-
dels teruggehangen.
16. De heer Van Nek heeft 
subsidie gekregen voor een 
plan dat onder meer voorzag 
in een wandelpad langs zijn 
terrein. Dat wandelpad is nog 
niet gekomen. Dit was wet-
houder Rob Berkhout bekend. 
Er is inmiddels met Van Neck 
gesproken en een nieuw voor-
stel wordt voorgelegd.

In de rondvraag vraagt de heer 
Tensen hoe het staat met het 
herplaatsen van het bushokje 
dat voor restaurant Mario is 
omvergereden door een trek-
ker. René Provoost biedt aan 
contact op te nemen met ver-
voersmaatschappij EBS. 
De bezorging van De Zaankan-
ter lokt een korte discussie uit. 
Omdat in de gemeente in De 
Zaankanter de officiële mede-
delingen publiceert moet de 
gemeente de uitgeverij van De 
Zaankanter erop aanspreken 
dat de krant ook in de Wijde-
wormer huis aan huis bezorgd 
wordt. Een alternatief zou 
kunnen zijn een flinke stapel 
bij Karwei.

Roy Buijze

Bij punt 10: voorgestelde verkeersmaatregelen
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Klaas en Thea Wijkstra gaan met korfbal-pensioen
Na lang overwegen en slapelo-
ze nachten, was het voor Klaas 
en Thea Wijkstra een moeilijk 
en emotioneel moment om 
het besluit te nemen om te 
stoppen met de werkzaamhe-
den voor WWSV.
Klaas al 68 jaar lid van lid van 
WWSV en heeft van kinds af 
aan gekorfbald, mede doordat 
vader Ebbel in het bestuur zat, 
en er geen andere sport werd 
beoefend in het dorp. Thea 
werd in 1961 benaderd door 
Cees Wijhenke en Herman de 
Rijke om bij WWSV te komen 
spelen, de vereniging had een 
tekort aan spelers en het ein-
de leek in zicht, de moeder 
van Thea moedigde haar aan 
om lid te worden en met nog 4 
personen uit de Engewormer 
was WWSV gered. 
Tijdens een korfbaltoernooi 
bij Aurora in Haarlem sloeg de 
vonk over en kregen Klaas en 
Thea verkering, voor beiden is 
korfbal een openbaring, leuke 
jongens en meisjes, menig hu-
welijk komt voort uit korfbal. 
Het succes lachte Thea toe, in 
het eerste jaar dat Thea korf-
balde werd zij 2x kampioen, 
zowel bij de jeugd als bij de 
senioren, daarna is het voor 
hen allebei nog maar spo-
radisch voorgekomen dat er 
een kampioenschap werd be-
haald, maar desondanks werd 
er altijd met plezier gespeeld, 
ook toen de kinderen Marcel 
en Jose waren gekomen. De 
vrouw van Gerard Snijders 
paste op de kleuters bij thuis-
wedstrijden en oma Beets 
werd ingeschakeld bij uitwed-
strijden want die stond erop 
dat Thea toch ging korfballen! 
Er werd niet alleen buiten ge-
korfbald, in 1969 werd er een 
micro-toernooi georganiseerd 
in de veilinghal van Blokker 
waaraan WWSV deelnam. La-
ter volgde meer zaalkorfbal, 
in de veilinghal van Alkmaar 
en in de oude RAI in Amster-

dam. Tegenwoordig wordt 
er gespeeld in het prachtige 
nieuwe complex De Beuk in 
Purmerend.
Klaas is jarenlang actief ge-
weest, niet alleen als speler, 
maar ook als scheidsrechter 
in de regio Holland/ Utrecht. 
Maar het liefst stond hij toch 
zelf als speler in het korf-
balveld. Thea bleef actief 
bij WWSV, en niet alleen als 
speelster maar ook op ander 
vlak. Zo was zij 32 jaar lid van 
de jeugdcommissie, waarvan 
22 jaar als wedstrijdsecreta-
ris jeugd (veld en zaal), zat zij 
27 jaar in de technische com-
missie jeugd en was 22 jaar 
vanuit de jeugdcommissie af-
gevaardigde in hoofdbestuur. 
Daarnaast hielp zij nog 25 jaar 
het clubblad draaien en be-
zorgen, 45 jaar schoonmaken 
van kleedkamers en kantine, 
8 jaar trainer/ coach jongste 
pupillen en welpen, 20 jaar 
keuken dienst, 10 jaar inkoop 
prijzen klaverjassen en 5 jaar 
vaste reporter Team 2.

Vanwege al deze activiteiten is 
haar de titel, lid van verdien-
ste en Erelid toegekend en 
als waardering voor dit alles 
is Thea ook nog benoemd tot 
ridder in de orde van Oran-
je-Nassau.
 Dit interview is niet compleet 
als Klaas er niet aan deel kan 
nemen aldus Thea, ook hij 
heeft zijn sporen verdiend 
bij WWSV. zoals: bestuurslid, 
wedstrijdsecretaris zaal, bar-
dienst kantine, organisatie kla-
verjassen, 13 jaar schoonma-
ken samen met Thea, bonds- 
scheidsrechter, scheidsrechter 
jeugd WWSV, trainer senio-
ren, coach jeugdteams, bezor-
gen clubblad, ook voor deze 
activiteiten is Klaas benoemd 
tot lid van verdienste en erelid 
van WWSV.
Als je de vraag stelt wat zijn 
de mooiste herinneringen van 
jullie korfbal carrière dan is 
het antwoord: “Heel veel, on-
der andere de uitwisselingen 
met DOS Nijeveen (Drenthe), 
Hoogkerk en Nääs uit Ensche-

de, dat zijn momenten waar 
wij met heel veel plezier op 
terug kijken, de hoogtepunten 
zijn de wekelijkse momenten 
met team 2 ( de derde helft) 
en de uitjes van WWSV.”
De vraag hoe zij de toekomst 
van de korfbalvereniging zien 
is niet in één woord te be-
schrijven, de tijd staat niet 
stil de mentaliteit en de re-
gelgeving veranderen conti-
nu, waardoor het besturen en 
uitvoeren van je hobby er niet 
eenvoudiger op wordt. Des-
ondanks zien Klaas en Thea de 
toekomst van WWSV positief 
in. De ledenwerving vanuit de 
Weidevenne valt tegen maar 
de komst van plan Neck Zuid 
en de nieuwbouw van de Kop 
van West in Purmerend bie-
den weer wat mogelijkheden. 
Klaas en Thea gaan dan wel 
stoppen met hun activiteiten, 
maar zij zullen toch regelmatig 
op de velden en in de zaal aan-
wezig zijn om hun kinderen en 
kleinkinderen in actie te zien.

Thea en Klaas Wijkstra
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Ideale omstandigheden 4de 
Twiskemolenloop
De 4e Twiskemolenloop van 
dit seizoen werd gelopen on-
der ideale weersomstandighe-
den. Het leek er 3 februari op 
dat het eerst een winters edi-
tie zou worden met sneeuw 
en kou, maar op zondagmor-
gen scheen zelfs het zonnetje 
en er was weinig wind, hier en 
daar gladde stukjes maar de 
EHBO behoefde niet in actie 
te komen. Aan de start waren 
624 lopers verschenen waar-
onder 2 uit de Wijdewormer 

namelijk, Ed Meijn op de 5 km 
in een tijd van 22.10 min. goed 
voor een eerste plaats catego-
rie 55+, en Arie Bierhaalder op 
de 10 km. in een tijd van 55.17 
min. goed voor een eerste 
plaats categorie 65+.
De laatste Twiskemolenloop 
van dit seizoen is op 3 maart 
2019 en deze loop is ook ge-
bruikt worden als voorberei-
ding voor de voorjaars mara-
thon.

Invitatie toernooi Butje 13
Zondag 17 maart zal er weer 
een invitatie toernooi jeu de 
boules plaats vinden op het 
sportpark aan de Pieter Sloo-
tenweg.
Dit toernooi is open voor ie-
dereen die een boule wil gooi-
en, de aanvang is om 10.30 uur 
en na een kopje koffie zal de 
loting plaats vinden met wie je 

gaat gooien. In het totaal wor-
den er 3 rondes gespeeld en 
diegene die de hoogste score 
heeft behaald mag de prijs in 
ontvangst nemen.
Geef je op via de website 
http://butje-13.123website.
nl/328659554 of kom zondag-
morgen even langs.

Op 14 mei organiseert WWSV 
voor de 6e keer de Giga kan-
goeroedag, er komen deze 
dag ruim 550 kleuters naar 
het veld voor hun sportdag. 
Net als de afgelopen jaren kan 
de organisatie voor een deel 
van de begeleiding van deze 
kinderen weer rekenen op 
de hulp van leerlingen uit de 
BSM- klasse van het JEL. Maar 
er is meer hulp nodig en daar-
voor doet WWSV een oproep 
aan vrijwilligers. 
Ben je ouder of senioren lid 
die ons op deze dag kan hel-
pen om er voor deze kleuters 

een onvergetelijke dag van te 
maken???
Stuur een mailtje naar: 
gigakangoeroedagwwsv@
hotmail.com
Ook als je maar één dagdeel 
(ochtend/ middag) kunt hel-
pen, ben je van harte wel-
kom, je zult een fantastische 
dag beleven. Mocht het op 14 
mei heel slecht weer zijn, dan 
wordt de Giga kangoeroe dag 
verplaatst naar 21 mei.
Mocht je nog vragen hebben, 
mail dan naar het bovenstaan-
de e-mail adres.

WWSV organiseert 14 mei 2019 
Giga kangoeroe dag

De Nederlandse indoorkampi-
oenschappen atletiek werden 
drie weekenden lang gehou-
den in het sportpaleis Omni- 
sport in Apeldoorn. Het eerste 
weekend pakte Renate Schel-
levis de hoofdprijs op de 400 
meter. Ze werd ondanks een 
lichte blessure Nederlands 
kampioen in een tijd van 1 
minuut en 6,81 seconden. Re-
nate komt uit voor atletiekver-
eniging DEM.
Een week later was het de 

beurt aan de A en B-junioren. 
Bijna 800 junioren gingen de 
strijd aan voor de Nationale 
titels en onder hen ook Mike 
de Dood, uitkomend voor av 
Lycurgus, Mike ging van start 
op de 3000 meter en eindigde 
op een zeer verdienstelijke 7e 
plaats in een nieuw persoon-
lijk record 9.35.28 min. hier-
mee heeft hij zijn PR met 6 
seconde verbeterd. 
Voor beide atleten een gewel-
dige prestatie.

Nederlands indoorkampioenschap 
Atletiek 2019
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Start 3000 meter met derde van links Mike de Dood
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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  

wormerwonen
Papiermakerstraat 1
1531 NA Wormer
t. (075) 642 64 21
f. (075) 642 68 46
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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Bij de Neckermolen was op 20 februari een 
kraan aan het graven in de dijk, een klein stukje 
vanaf het Noord-Hollands kanaal. Het gat was 
ook nog onder het niveau van het kanaal. Dat 
leek ons eng. Maar we werden gerustgesteld. 
De kleilaag die voorin de dijk ligt, dicht het 
goed af. 

Maar wat is er aan de hand? Het betreft een 
hoofdwaterleiding van 90 centimeter door-
snee, die vanuit de Beemster onder het kanaal 
hier weer boven komt en dit is de watertoevoer 
voor de Wijdewormer en heel Purmerend. Is ie 
lek? Nee, maar er zit een breuk in de elektra 
leiding. Maar het is toch een waterleiding? Ja, 
maar de elektra kabel geeft stroomstootjes af 
en daarmee kunnen we zien of alles goed is, 
ook of er een lek is. Hoe werkt dat dan? Het 
antwoord was, geen idee, wij moeten hem al-
leen repareren. 
Maar geen lekkage? Nee. Gelukkig niet.

René Provoost

Toch niet weer een 
kapotte waterleiding?

Dat 2019 op financieel gebied heel wat veran-
deringen met zich meebrengt, heeft iedereen 
al gemerkt. De loonbelasting gaat wat omlaag, 
de BTW gaat wat omhoog, toeslagen die stijgen 
of dalen, en ga zo maar door. Het WWJ vroeg 
zich af wat de overige belastingen in 2019 zul-
len zijn, en of we de gele hesjes nu toch echt 
eens uit de auto moeten halen. 
De gemeentelijke belastingen bestaan ruwweg 
voor bijna iedereen uit afvalstofheffing, onroe-
rend goed belasting (OZB) en rioolheffing. De 
trend van een stijgende afvalstoffenheffing zet 
zich in 2019 door. Daar staat tegenover dat de 
OZB voor eigenaren redelijk fors daalt. De riool-
heffing stijgt eveneens.
Voor eigenaren van een woning met een 
WOZ (Waarde Onroerende Zaak) boven de 
€339.000,- dalen de totale gemeentelijke las-
ten, en onder die grens stijgen ze. De jaarlijkse 

Gele hesjes in Wormerland voorlopig 
niet nodig

Instantie 2018 2019 Verschil
Gemeente Wormerland      
Afvalstofheffing  €    308,25   €  326,34  5,9%
OZB eigenaren 0,1303% 0,12217% -6,2%
Rioolheffing  €    217,16   €  226,60  4,3%
Hondenbelasting  €     78,77   €    80,58  2,3%
PWN      
Vastrecht  €     51,70   €    54,23  4,9%
Prijs per m3  €       1,67   €      1,69  1,3%
HHNK      
Vervuilingseenheid  €     53,86   €    54,31  0,8%
Watersysteemheffing eigenaren 0,04771% 0,04480% -6,1%
Wegenheffing eigenaren 0,01232% 0,01204% -2,3%
Watersysteemheffing gebruikers  €    102,02   €  103,58  1,5%
Wegenheffing gebruikers  €     41,63   €    38,47  -7,6%

lasten voor eigenaren met een 
WOZ van €150.000 stijgt met € 
15 tot ongeveer € 736,-. In het 
geval van een WOZ van een 
half miljoen, daalt de rekening 
met € 13,- naar €1164,- per 
jaar. 
De prijs voor drinkwater stijgt, 
en dat komt met name door 
de BTW stijging van 6 naar 
9%. Ook bij het Hoogheem-
raadschap zien we dat de ene 
belasting omhoog gaat, en de 
ander omlaag. Onder aan de 
streep lijken de kosten voor 
het gele hesje én de benzine 
naar het gemeentehuis dus 
hoger dan de stijging van de 
belastingen zelf.

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

Email: info@beetsbv.com    
Web:  www.beetsbv.com
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Rob en Arjan Konijn en hun 
beide zwagers Ruud van ‘t 
Hek en Martin Huisman willen 
zeker zes keer de Alpe d’Hu-
zes beklimmen. Bij Co Konijn 
is begin vorig jaar kanker ge-
constateerd in zijn rug. ‘Op 9 
januari hebben we het besluit 
genomen om mee te gaan 
doen aan de Alpe d’Huzes’ 
zegt Rob. ‘Mede door het feit 
dat onze vader geen pijn meer 
heeft door de medicijnen die 
hem zijn voorgeschreven, wil-
len wij een steentje bijdragen 
voor verder onderzoek naar 
medicijnen tegen kanker.’

Maar voordat het zover is om 
aan de beklimming van de 
Alpe d’Hues te beginnen, zal 
er eerst flink getraind moeten 
worden. De eerste trainingen 
Zijn achter de rug, het Kopje 
van Bloemendaal is diverse 
keren genomen en een tocht 
door de duinen zit er ook op, 
verder gaan de 4 matadors 
nog één of twee weekenden 
naar de Ardennen en Rob en 
Arjan willen op 6 april 2019 de 
Ronde van Vlaanderen rijden, 

dit is een zware klassieker in 
België. Ook daarvoor zal nog 
flink getraind moeten worden.
Met hun deelname aan de 
Alpe d’Huzes hopen de vier 
onder de naam team Go4Co 
flink wat geld voor het KWF bij 
elkaar te fietsen. De ervaring 
leert dat de bedragen aardig 
kunnen oplopen, doordat ie-
dereen een donatie kan plaat-
sen. Ook team Go4Co hoopt 
zoveel mogelijk sponsoren 
bijeen te brengen. Zij willen 
tenminste 10.000 euro opha-
len. Geïnteresseerden gaan 
hiervoor naar: https://www.

opgevenisgeenoptie.nl/fun-
draisers/go4co.

De Alpe d’Huzes is een uniek 
sportief evenement waarbij 
zoveel mogelijk geld wordt 
ingezameld voor onderzoek 
naar kanker. Op één dag be-
klimmen 5000 deelnemers 
fietsend, hardlopend of wan-
delend maximaal 6x de Alpe 
d’huez, onder het motto 
“opgeven is geen optie”. De 
koersdag is altijd op de eerste 

donderdag van juni en maakt 
deel uit van een hele koers-
week, waar een heel jaar lang 
naartoe wordt gewerkt. Een 
bijzondere week vol saamho-
righeid, waarin kanker voor 
iedereen bespreekbaar wordt 
gemaakt. Op 6 juni 2019 wor-
den voor de veertiende keer 
de 21 bochten van de Alpe 
d’Huez beklommen. Elke ge-
doneerde euro aan de Alpe 
d’Huzes/ KWF- fonds komt di-
rect en voor 100% ten goede 
aan kankeronderzoek. 

Op de vraag hoe het nu gaat 

met vader Co zegt Rob, dat hij 
flink aan het oefenen is on-
der begeleiding van een the-
rapeut en als alles goed gaat 
is hij in maart weer thuis De 
woning is na een kleine ver-
bouwing aangepast naar de 
omstandigheden.
Het WWJ wenst Team Go4Co 
heel veel succes en ome Co 
welkom thuis.

Arie Bierhaalder

Fietsen voor Co Konijn en KWF

Het Go4Co-team met vlnr: Arjan Konijn, Ruud van’t Hek, Rob Konijn en Martin Huisman

Voor Noordwester was 2018 een topjaar
De buurtverenigingen aan het woord

Deze keer zijn we bij de Noord-
wester. We zitten aan de keu-
kentafel bij de captain Harm 
Heinen, waarbij ook de coach 
Demi van Schagen aanwezig 
is. De Noordwester ligt tussen 
de Windhoek en de Kuil. Hier-
bij horen globaal genomen 
Tjadenweg nummer 24 tot en 
met 63 en de De Grootweg 
nummer 18 tot en met 41. 
Dit zijn in totaal 41 huizen. De 
buurtvereniging lag voor de 
aanleg van de Hallerweg aan 
de noordwestzijde van Neck. 
Daar komt de naam vandaan. 
Het symbool van de vereni-
ging is dan ook een windroos 
in de kleuren geel en blauw. 
De Noordwester kenmerkt 
zich als een buurt waar veel 
gezinnen wonen met voorna-
melijk oudere jeugd waarvan 
velen al het huis uit zijn. De 
laatste jaren komen daar wat 
nieuwe jonge gezinnen bij. 
Maar we maken eerst na-
der kennis met de captain en 
de coach. Harm is 34 jaar en 
woont sinds 2013 in de Wij-
dewormer. Daarvoor woon-
de hij in Purmerend waar hij 
is geboren en getogen. Hij 
woont hier met zijn partner 
Sonja en hun 2 zonen, Juli-
an van 4 en Lucas die net 2 
jaar is geworden. Hij werkte 
voorheen bij de gemeente 
Landsmeer, maar sinds april 
2018 werkt hij als technisch 
projectleider voor het ingeni-
eursbureau van de gemeente 
Amsterdam. Hij werkt mee 
aan het projectgebied NDSM. 
Deze voormalige scheepswerf 
wordt omgebouwd tot een ge-
bied waar men kan wonen en 
werken. Erg leuk om een keer 
te gaan kijken!  Zijn grootste 
hobby is zaalvoetbal, dit doet 
hij al jaren bij ZVVO Sandow in 
Purmerend. Hij houdt sowieso 
van lekker bewegen en spor-
ten en kijkt al uit naar de tijd 
dat hij met zijn jongens lekker 
kan sporten. Harm volgde Fa-
bian Visser op en is nu voor 
het 6e jaar captain. 
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Voor Noordwester was 2018 een topjaar

Lerares
Demi is 23 jaar en geboren en 
getogen in de Wijdewormer. 
Demi is nu voor het 4e jaar 
coach. Hiervoor was dit Tama-
ra den Hartog. Demi is lerares 
van groep 5 op basisschool de 
Trimaran in Edam. Ze doet dit 
voor het 2e jaar en ze vindt het 
superleuk. Naast haar werk 
doet ze zo veel dat je denkt, 
die heeft helemaal geen tijd 
voor een baan. Zo is ze een 
fanatiek schaatster en regelt 
samen met haar moeder het 
jeugdschaatsen. Ze geeft ook 
les bij STG Purmerend aan kin-
deren die wedstrijden schaat-
sen. Daarnaast rijdt ze motor. 
Ze rijdt op een Yamaha MT-03, 
een leuke motor. (Jammer dat 
de MCWW, motorclub Wijde-
wormer, er niet meer is, want 
die hadden er dolgraag wat 
jeugd bij gehad.) Daarnaast 
heeft ze ook nog een auto, 
maar geen gewone auto, nee 
een crossauto. Dit doet ze 
samen met haar zus Marbé. 
Een keer of vier per jaar doen 
ze mee aan wedstrijden in 
Noord-Holland, onder andere 
de Beemstercross. 

Rolverdeling
Als captain en coach hebben 
ze een rolverdeling. Demi doet 
voornamelijk de Playback en 
Harm de zeskamp inclusief 
het voetbal van de buurtver-
enigingen in de feestweek op 
maandagavond. Dit telt niet 
mee voor de zeskamp, maar is 
volgens Harm echt een meer-
waarde voor de feestweek. 
Er zijn dit jaar ook weer wat 
nieuwe bewoners bijgeko-
men die actief mee doen. Een 
aantal jaren geleden was de 
animo wat minder, maar daar-
over hebben ze nu helemaal 
niet te klagen. Dit zal in 2019 
niet minder zijn, want u weet, 
in 2018 werd de Noordwester 
tweede met de playback en 
in het algemeen klassement  
eerste. Daarnaast werd ook 
het voetbaltoernooi gewon-
nen. Dit is natuurlijk voor elke 
buurtvereniging leuk, maar 
voor een captain en een coach 
misschien wel dubbel leuk. 

Iedereen doet mee
Zo was 2018 dus een top jaar, 
maar de laatste zes jaar kwa-
men ze altijd al met een beker 
terug. Weliswaar van de 4e, 

5e of 6e plaats maar toch, wel 
een beker. In 2018 deden ze 
met de playback Sneeuwwitje 
versus Elsa. De tekst was wel 
moeilijk, maar ze hebben er 
hele leuke herinneringen aan. 
Vooral omdat ze een heel po-
dium vol hadden met deelne-
mers, maar ook omdat bijna 
de hele buurtvereniging erbij 
betrokken was. De een met 
het schilderen van een stukje 
decor, de ander met het naai-
en van kleding.  Of het aan-
deel groot is of klein, is niet zo 
belangrijk. Het gaat er om, dat 
iedereen wat wilde doen. 
Ze hebben wel meer leuke 
herinneringen aan voorgaan-
de playbacks, zoals in 2016 
met Bruno Mars. Dat zat goed 
in elkaar en was ook heel leuk 
om te doen, maar met min-
der deelnemers en daardoor 
minder gezellig. Winnen is 
leuk, maar de gezelligheid is 
ook heel belangrijk. Maar wat 
Demi helemaal geweldig vond 
was de uitvoering van Mary 
Poppins. Dat was nog in het 
oude dorpshuis toen Tamara 
over het podium door de lucht 
vloog, met de parapluscene. 

Puzzel
De Noordwester kent geen 
verplicht lidmaatschap, maar 
met de feestweek doet een 
heel groot percentage van de 
bewoners mee. Ze flyeren bij 
iedereen met de vraag wie 
er mee wil doen en dat gaat 
goed. Het was vorig jaar nog 
een hele puzzel, maar ieder-
een die zich op had opgege-
ven heeft ook meegedaan. 
Een buurtvereniging is uiter-
aard niks zonder een aantal 
steunpilaren. Bij de Noord-
wester bestaat deze uit een 
club van wijze vrouwen. We 
hebben het over Elly Visser, 
Gonnie Visser, Mirjam Borst 
en Mieke Poel. Jarenlang zijn 
zij al de kern van de buurt-
vereniging wat erg gewaar-
deerd wordt. Ze beheren on-
der meer de kas, zorgen voor 
de was en zetten zich in voor 
andere initiatieven los van de 
feestweek. 

Partytent
Dankzij de vrijwillige bijdra-
ge van de buurtgenoten kon 
een aantal jaar geleden een 
partytent worden gekocht en 
bewoners stellen zelf ook veel 
spullen beschikbaar, bijvoor-
beeld voor de playbackshow. 
De shirtjes voor de feestweek 
zijn gesponsord door Dennis 
Kraay. Naast de feestweek 
hebben ze geen vaste acti-
viteiten. Maar in het verle-
den hadden ze wel eens een 
nieuwjaarsborrel en 2 jaar 
geleden een BBQ maar niet 
iets met een vaste regelmaat. 
Wel sloot de Noordwester zich 
vorig jaar aan bij het Running 
Dinner, dat jaarlijks al met een 
aantal andere buurtverenigin-
gen werd gehouden. En op de 
slotvraag ‘wat zouden jullie 
nog graag willen veranderen?’ 
geven ze allebei aan dat het zo 
wel goed gaat. Een tevreden 
captain en coach, wat wil je 
nog meer?

René Provoost

De buurtverenigingen aan het woord

De Noordwester met de beker voor de eerste plaats in de zeskamp van 2018
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nieuwbouw-neckzuid.nl

EEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Sopar Makelaars
0299 42 00 97

ONLINE INSCHRIJVEN

INFORMATIEMIDDAG

Op donderdag 28 februari is de inschrijving voor 
de 42 en 3 kavels in Neck Zuid van start gegaan. 
Alle verkoopdocumentatie is beschikbaar op de 
website. De inschrijving sluit maandag 11 maart 
om 17.00 uur.

Heb je nog vragen over de woningen of kavels? 
Kom dan langs op de informatiemiddag:
4 maart van 16.00 tot 18.30 uur.

Dorpshuis Wijdewormer
Wijdewormerplein 3, Wijdewormer (Neck)
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De laatste jaren zag je Pie-
ter Jonges vaak zitten op zijn 
stoel, op de hoek van de straat 
tegenover restaurant Mario in 
Neck. Piet werd geboren op 
7 april 1928, als oudste zoon 
op boerderij Dijkzicht aan de 
kanaaldijk in Spijkerboor, toen 
gemeente Jisp. Op 28 decem-
ber 2018 overleed hij.
Zijn ouders hadden een gezin 
met vier kinderen. Vanaf zijn 
achtste jaar moest Piet al veel 
meehelpen op de boerderij 
vanwege de zwakke gezond-
heid van zijn vader. Hij zat op 
de lagere school in de Zuid-
oost Beemster, hij ging dan bij 
de Jispersluis met een boot-
je naar de overkant, lopend 
naar de Zuiderweg en daarna 
met de bus naar de Zuidoost 
Beemster. Na de lagere school 
ging hij naar de landbouw-
school in Purmerend. 
Piet heeft de oorlog heel be-
wust meegemaakt, dat heeft 
hem ook gedeeltelijk ge-
vormd. Regelmatig heeft hij 
zich in het veld verstopt als 
de Duitsers de huizen door-
zochten naar verzetsstrijders 
of arbeidskrachten die ge-
dwongen te werk werden ge-
steld in Duitsland. Hij heeft de 
vliegtuigen bij de kanaaldijk 
zien neerstorten, waarvan de 
propellers vele jaren later zijn 
gebruikt voor het oorlogsmo-
nument aan het Jisperpad. 

Diaken
Piet was lid van de PJG (Plat-
telands Jongeren Gemeen-
schap) waar hij Tini heeft 
ontmoet, die toen nog in de 
Beemster woonde. In 1959 
zijn ze getrouwd en hebben 
ze de boerderij overgenomen. 
Ze begonnen met twaalf melk-
koeien die met de hand wer-
den gemolken. Ze kregen drie 
kinderen, Liesbeth, Klaas Pie-
ter en Jacob. Ook werd Piet in 
die tijd diaken van de Neder-
lands Hervormde kerk in Jisp, 
wat hij in totaal 36 jaar heeft 
gedaan. 

Hij was erg geïnteresseerd in 
geschiedenis. Zo heeft hij de 
stamboom van zijn familie 
uitgezocht, het gaat helemaal 
terug tot 1570. Verder heeft 
hij veel onderzoek gedaan 
naar de geschiedenis van Jisp 
en omstreken. Dat deed hij 
samen met de andere leden 
van de oudheidkundige com-
missie, die ook een mooi mu-
seumpje op de zolder van het 
oude raadhuis van Jisp heb-
ben ingericht. 

Noodlottig ongeval
Zijn oudste zoon Klaas Pie-
ter was voorbestemd om de 
boerderij over te nemen. Een 
noodlottig ongeval in 1985 
bracht hun samenwerking 
abrupt tot een eind. Zoals met 
alle tegenslagen in zijn leven 
nam Piet Jonges na deze zwar-
te dag de draad weer nuchter 
op. Het komt zoals het komt, 
stilstand is achteruitgang, je 
moet toch verder. Met zijn 

jongste zoon Jacob maakte hij 
plannen en samen hebben ze 
het boerenbedrijf voortgezet. 
In 2000 nam Jacob samen met 
Emmy de boerderij over en 
verhuisden Piet en Tini naar 
de Neckerstraat. Maar nog 
jarenlang ging Piet dagelijks 
naar de boerderij.

5 Mei comité
Piet was betrokken bij de op-
richting van het 5 mei comité 
van Wormerland. Samen met 
Piet Gans en Cees van Dalsum 
dook hij in de geschiedenis. 
Regelmatig gingen ze daarvoor 
naar het Waterland archief 
in Purmerend. Het 375-jarig 
bestaan van de Wijdewormer 
was een evenement waarvoor 
ze speciaal onderzoek deden. 
In 2003 werd hij voor zijn vele 
vrijwilligerswerk door onze 
burgemeester Peter Tange, 
benoemd tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Samen 
met zijn dochter Liesbeth pu-

bliceerde hij in 2006 het boek 
“Het heden en verleden van 
de Kanaaldijk” waarvan vele 
streekgenoten een exemplaar 
hebben gekocht. 

Scootmobiel
De laatste jaren ging zijn ge-
zondheid geleidelijk achteruit. 
Hij ging nog af en toe met de 
scootmobiel naar de boerde-
rij en liep vaak een dagelijks 
rondje langs de Neckerstraat 
met zijn stok en later met de 
rollator. Op het laatst kwam 
hij niet verder dan het eind 
van de Neckerstraat waar hij 
op zijn stoel zat en een pra-
tje maakte met iedereen die 
langs kwam. Piet werd steeds 
vergeetachtiger en het lopen 
ging steeds moeilijker. Toen 
Tini hem echt niet meer kon 
verzorgen werd hij eind 2017 
opgenomen in verpleeghuis 
Lindendael in Hoorn. Vanuit 
zijn kamer hield hij het weer 
nog altijd goed in de gaten 
(“boeren is loeren”) en zijn 
humor heeft hij tot op het 
laatst behouden. 
Vlak na de kerst is hij overle-
den, waarna hij werd opge-
baard op de boerderij waar 
hij was geboren. De cirkel 
was weer rond. Op 4 januari 
werd Piet met de rouwauto 
voor de laatste keer door de 
stal gereden, dit was een in-
drukwekkend gezicht en alle 
koeien keken belangstellend 
toe alsof zij hem een laatste 
groet brachten. Daarna is de 
rouwstoet kort gestopt bij de 
Neckermolen die in de rouw-
stand stond, reed door de 
Neckerstraat langs zijn huis op 
weg naar de kerk in Jisp waar 
onder grote belangstelling de 
uitvaartplechtigheid plaats-
vond. Piet werd bijgezet in het 
familiegraf. Piet Jonges was 
een bijzondere man die altijd 
zichzelf bleef, met wie hij ook 
praatte. In Spijkerboor, Neck, 
Jisp en omgeving zal hij nog 
lang herinnerd worden.

René Provoost

In Memoriam

Pieter Jonges bleef zichzelf, met wie hij ook praatte

Pieter Jonges op zijn stoel tegenover Mario
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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 

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.
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Christel Schilder verslaat mannenbolwerk op 
Westerkogge-Flora
Christel Schilder (20 jaar) is 
met overtuiging winnares 
geworden op de Westerkog-
ge- Flora in groep 3 (11 tot 
en met 22 kisten met bollen), 
haar score van 8.70 punten 
was ruim voldoende om haar 
concurrenten op afstand te 
houden.

Toen Christel nog op de basis-
school zat ging ze na school-
tijd en in de vakantieperiodes 
meehelpen in de schuur van 
haar vader en op het land. In 
de zomer bollenpellen en in 
de winter de bossen tulpen in-
pakken. Tijdens haar studietijd 
op de VMBO en MBO richting 
Marketing en Communicatie 
bleef Christel meehelpen in 
de schuur, echter na het over-
lijden van haar vader zijn de 
bedrijfsactiviteiten beëindigd 
en heeft de schuur een sei-
zoen leeg gestaan. Daarna is 
Peter van Langen het bedrijf 
van Schilder gaan huren.
Na het behalen van haar MBO 
diploma stelde ze zichzelf de 
vraag: wat nu? De hele dag op 
kantoor zitten zag Christel niet 
zitten, het bollenvak had haar 
interesse. Na alle voor- en 
nadelen op een rijtje te heb-
ben gezet, koos zij ervoor om 
eerst eens een jaar in de bol-
len te gaan werken om te zien 
of ze zich hierin verder wilde 
ontwikkelen en wat is er dan 
mooier dan dit te doen in het 
oorspronkelijke bedrijf van 
haar vader.

Eigen maken
Het eerste jaar heeft Christel 
veel geleerd, Peter geeft haar 
alle kans om zich het vak eigen 
te maken. Niet alleen was er 
veel te leren maar er zijn ook 
vele manieren om het proces 
uit te voeren. Peter heeft een 
andere aanpak dan haar va-
der, en het is natuurlijk reuze 
interessant om een andere 
werkwijze te leren kennen. 
Christel ging alle dagelijkse 
werkzaamheden uitvoeren op 

de werkvloer om zo ervaring 
op te doen in het productie-
werk. Als je nu kijkt hoe alles 
in zijn werk gaat, sta je met 
open mond te kijken. In de 
kas, maar ook bij het verwer-
ken van de tulpen is bijna alles 
al geautomatiseerd.

Rijbewijs
Ondertussen heeft Christel 
haar trekkerrijbewijs gehaald 
en even later ook haar BE-rij-
bewijs, na 1 jaar werken be-
sloot Christel om door te gaan 
in de tulpen. Sinds septem-
ber 2018 is Christel een nieu-
we deeltijdstudie (middag/
avonddeel) gestart, ze volgt 
nu de HBO opleiding Agrarisch 

Ondernemen. Ook heeft zij 
deelgenomen aan de Wester-
kogge- Flora (dit is een bloem-
bollententoonstelling) om 
kennis en ervaring op te doen. 
Het is op deze tentoonstelling 
de kunst de tulpen allemaal 
op hetzelfde moment in het-
zelfde bloeistadium te sho-
wen. De bakken die gemaakt 
worden moeten kaarsrecht 
en op identieke lengte zijn. Dit 
jaar was het de derde keer dat 
zij deelnam aan de jaarlijkse 
Westerkogge- Flora en nu was 
het raak. Het eerste jaar was 
het even zoeken hoe alles tot 
stand komt en het tweede jaar 
had Christel al de aanmoe-
digingsprijs te pakken. Nu in 

het derde jaar ging zij er met 
de winst vandoor, mede ook 
door het advies wat zij kreeg 
van Patrick van der Gulik (win-
naar in categorie 1).

Voorbereiding
De voorbereiding voor deel-
name aan de Flora begint al 
in juni/ juli Welke soorten wil 
je gaan broeien, onder welke 
temperaturen bewaar je ze 
en hoe ga je met de koeling 
om enzovoort. Het opplanten 
geschiedt in oktober en rond 
de kerst worden de bollen in 
de kas verzorgt tegelijk met 
de rest van de productie, tot 
aan twee weken voor de ten-
toonstelling, dan ga je de eer-
ste tulpen hengelen (hierbij 
haal je de tulpen uit de kas en 
plaats je deze in de koeling zo-
dat ze niet verder door bloei-
en), dit gebeurt in de ochtend 
of avond want de tulpen mo-
gen in de middag niet aange-
raakt worden want eenmaal in 
de koeling gezet gaan ze niet 
meer goed dicht (het is maar 
dat je het weet). Als alle tul-
pen in de koeling staan wor-
den de potten klaargemaakt 
voor de show.
Als je Christel de vraag stelt 
wat is er nu zo leuk aan dit 
werk dan is het antwoord zon-
der lang na te denken, de wis-
seling van het seizoen, zomers 
lekkerbuiten en in de winter 
lekker binnen en er is geen 
dag hetzelfde.
Wat de toekomst voor Christel 
zal brengen is nog niet hele-
maal duidelijk, maar één ding 
is zeker, ze heeft een enorme 
passie voor het tulpenvak.

Arie Bierhaalder

Christel Schilder met haar winnende tulpen
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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
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

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

www.nicoboots.nl
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Ook deze maand weer een 
aantal verhalen uit het gas-
tenboek van Co en Alie Konijn. 
Maar we lezen ook de vele be-
dankjes voor het mooie plekje 
met het mooie uitzicht en be-
dankjes voor de gastvrijheid. 
De een in een zin, de ander 
schrijft weer een heel stukje, 
zoals dit stel op 24 juni. 
“Leuk idee. Lekker om even te 
zitten. Zijn vanuit Zaandam via 
de Zaanse Schans naar Pur-
merend gereden. Op de terug-
weg even wat gedronken op 
jullie bankje. Bedankt. Bert en 
Catrien uit Zeeland.”
Maar soms staan er ook stuk-
jes in, die een boel vraagte-
kens oproepen, zoals deze:
“Eerst dit stukje. Eigenlijk een 
vooraankondiging. Zondag rij-
den we weer hierlangs voor 

de bokkentocht. Misschien 
dan weer een nieuw stukje.”
 Geschreven door Sven en 
Eveline. En inderdaad, op 27 
mei staat er een stukje met de 
tekst:
“Goedemiddag/avond. Na een 
zware bokkentocht zijn we 
weer op weg naar huis. Een 
lichte regenbui gooit wat roet 
in het eten maar echte bok-
kentochters geven niet op. De 
lekkerste was dit jaar Jopen. 
We genieten nog even van het 
(regenachtige) uitzicht.”
 Getekend, Sven en Dennis. 
Wat, Dennis? Maar wat is er 
dan met Evelien gebeurd? 
Mocht ze niet mee, ruzie? 
Nou, lekker dan.

René Provoost

Uit het gastenboek van 
Co en Alie Konijn

 

 

 

 

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 
 
 

Gratis proefles voor kwetsbare 
senioren en hun mantelzorger
Woensdag 6 maart biedt Cul-
tuurhuis Wherelant van 09.30 
tot 12.00 uur een gratis proef-
les plaats van Atelier voor 
Twee. In deze cursus voor 
senioren die door dementie 
of een andere belemmering 
niet makkelijk zelf meer mee 
kunnen doen is het mogelijk 
om samen met partner, kind, 
kleinkind of vriend deel te ne-
men aan een fijne creatieve 
ochtend.

U ontmoet docenten en vrij-
willigers en bezoekt de ate-
liers van Cultuurhuis Where-
lant waar de lessen plaats zul-
len vinden. Tijdens de proefles 
maakt u kennis met de manier 
van werken van de docenten 
en kunt u verschillende mate-
rialen uitproberen.
Het doel van Atelier voor Twee 
is samen genieten van het 
schilderen of boetseren en 
van de gezelligheid met elkaar. 
Het is iets wat je samen kunt 
doen, binnen de vertrouwde 
omgeving van een groep ge-
lijkgestemde mensen. De er-
varing is dat beeldend werken 
uiting geeft aan emoties en 
herinneringen, waar woorden 

te kort schieten.
Het atelier vindt het hele jaar 
door plaats op de woensdag-
ochtend van 09.30-12.00 uur 
bij Cultuurhuis Wherelant aan 
de van IJsendijkstraat 403 in 
Purmerend. De cursus start 
de week erop vanaf 13 maart. 
Verdere informatie staat op de 
website van Cultuurhuis Whe-
relant: www.wherelant.nl.
Voor deelname aan Atelier 
voor Twee kan een indicatie 

aangevraagd worden bij het 
WMO-loket van de gemeente 
Purmerend. Bij Waterlandwel-
zijn kunnen geïnteresseerden 
zich informeren en is er as-
sistentie bij de indicatieaan-
vraag: info@waterlandswel-
zijn.nl. Voor deelnemers met 
indicatie is de activiteit kos-
tenloos, voor de partner zijn 
de kosten € 7,50 per keer voor 
koffie en materiaal. 

Inschrijven
Voor aanmelding voor de 
proefles en/of de cursus kunt 
u contact opnemen met de 
administratie: 0299-434777 of 
mailen naar info@wherelant.
nl 

Impressie van een les bij Atelier voor Twee
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Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@chww.nl

Vroeger 

 
door Bart Middelburg 

 

 
Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief 

 
 
 

Rampjaar 1672: ook boeren ‘uijt de Wormer’ frontwaarts
Het jaar 1672 staat bekend 
als Rampjaar voor de Repu-
bliek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Voor de oorlo-
gen waarin de Nederlanden in 
die jaren verwikkeld raakten, 
dienden stad en land man-
schappen te leveren, ook de 
Wijdewormer – toen net veer-
tig jaar ingepolderd.
De Verenigde Nederlanden 
werden destijds al bestuurd 
door de Staten-Generaal. 
Holland, het dominante ge-
west, stond onder het bestuur 
van de Staten van Holland en 
West-Friesland, met daaron-
der weer twee uitvoerende 
Gecommitteerde Raden, een 
soort Gedeputeerde Staten. In 
de Gecommitteerde Raad bo-
ven het IJ, het Noorderkwar-
tier, zaten de steden Alkmaar, 
Hoorn, Enkhuizen, Edam, 
Monnickendam, Medemblik 
en Purmerend.
De Zeven Verenigde Neder-
landen waren rond 1670 
zwaar verdeeld. Holland was 
bijvoorbeeld ‘staatsgezind’ 
en steunde raadspensionaris 
Johann de Witt, de overige 
provincies waren ‘prinsgezind’ 
en stonden achter de toen nog 
piepjonge prins Willem III van 
Oranje.
Dankzij onder meer de VOC 
was de republiek exorbitant 
rijk, maar het geld werd in 
dure grachtenpanden, de 
vloot en de inpoldering van de 
Beemster gestoken, niet in het 
grondleger. De Franse Zonne-

koning Lodewijk de Veertien-
de en de Engelsen besloten 
daarop de Nederlanden maar 
eens te annexeren. Op 12 juni 
1672 openden de Fransen 
de aanval, en er dreigde een 
walk-over: het Franse leger 
was met 120.000 man drie 
keer zo groot als dat van de 
republiek. In die paniek wer-
den ook boeren uit de hele re-
publiek gemobiliseerd en naar 
het front langs de IJssellinie 
gestuurd, waar zij plots een 
musket of ander wapen in hun 
handen kregen geduwd. ‘De 
boeren pakten een hellebaard 
beet alsof het een zeis betrof,’ 
schrijft Luc Panhuysen in zijn 
fascinerende boek Rampjaar 
1672.
Utrecht werd al op 23 juni 
ingenomen, en als Holland 
eveneens zou vallen, was de 
republiek verloren. Het volk 
was redeloos, de regering ra-
deloos, en het land reddeloos. 
Raadspensionaris Johan de 

Witt, verdacht van verraad, 
werd op 20 augustus met zijn 
broer Cornelis in Den Haag 
gelyncht door een woedende 
menigte.
Eind 1672 kon de Franse op-
mars aanzienlijk worden ver-
traagd met de zogeheten Wa-
terlinie: een brede strook land 
van de Zuiderzee tot aan Zee-
land werd onder water gezet. 
En in september 1673 werden 
de rollen ten slotte omge-
draaid toen prins Willem III 
Naarden heroverde en door-
stootte naar Bonn. De repu-
bliek – economisch verwoest, 
zwartgeblakerd en deels geïn-
undeerd – was op het nipper-
tje gered.
Welke boeren in de Wijde-
wormer voor welke missies in 
die oorlog werden opgeroe-
pen bepaalden de dijkgraaf 
en heemraden van de polder 
(toen ook het burgerlijk be-
stuur) bij ‘ordonnanties’ van 
secretaris Adriaen Schot.

Lijst van ‘weerbaare manspersonen in de Wormer meer’ van 16 juli 1672

Varen met Ed Zijp
In 2018 kwam Ed Zijp bij de 
Contact Commissie om zich 
voor te stellen. Ed is Buitenge-
woon opsporingsambtenaar 
(Boa) voor het buitengebied 
bij de gemeente Wormerland 
en zijn werkgebied is voorna-
melijk het Wormer- en Jisper-
veld. Hiervoor werkte Ed 26 
jaar bij Natuurmonumenten. 
We kennen Ed ook van de co-
lumn in de Zaankanter op de 
gemeentepagina. Ed heeft 

een rijke kennis van alles wat 
groeit en bloeit en kent het 
Wormer- en Jisperveld op 
zijn duimpje. Ed heeft toen 
aangeboden om te gidsen tij-
dens een rondvaart door het 
Wormer- en Jisperveld voor 
belangstellenden uit de Wij-
dewormer. Daar gaan we ge-
bruik van maken. 
Hiervoor moet wel een boot 
worden gehuurd bij de Poel-
boerderij. Dat kost € 165,-. Er 

kunnen maximaal 25 perso-
nen mee. Dan zijn de kosten 
per persoon €6.60. We heb-
ben als datum gepland 11 mei 
2019 om 13.30 uur. De tocht 
duurt ongeveer 2 uur. Verza-
melen bij de Poelboerderij. 
Wil je mee, doe dan een mail-
tje naar redactie@wijdewor-
merjournaal.nl met vermel-
ding van ‘varen met Ed Zijp.’ 
Vol is vol.

René ProvoostEd Zijp
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Rampjaar 1672: ook boeren ‘uijt de Wormer’ frontwaarts
Zo stelde Schot op 16 juli 1672, 
een maand na de Franse inval, 
een lijst op van boeren die 
zich op het ‘Stadthuijse van 
Purmerende’ dienden te mel-
den: ‘Lijste vande weerbaare 
manspersonen in de Wormer 
meer woonachtich oudt bo-
ven den 18 en beneden den 
60 jaeren, opgestelt volgens 
ordre van den heeren Baljuw  
Dijckgraeff ende heemrae-
den van des selve dijckagie, 
op aanschrijvens van de Edel-
moogende Heeren, den Ge-
committeerde Raeden deses 
quartiers gedateert den 30e 
junij ende 8en julij deses Jaars, 
respective als daar toch geau-
thoriseere bij resolutie van 
den Edel Groot Moogenden 
Heeren Staten van Hollant 
ende West Vrieslant, bestaan-
de in de naevolgende.’
Vrij vertaald: op grond van 
aanschrijvingen van de Ge-
committeerde Raden respec-
tievelijk de Staten van Holland 
van 30 juni en 8 juli, worden 
door dijkgraaf en heemra-
den de navolgende weerbare 
mannen uit de Wijdewormer 
tussen de 18 en 60 jaar opge-
roepen.
Hoe een dergelijke selectie 
plaatsvond is onbekend; er 
was immers nog geen bevol-
kingsregister, maar dijkgraaf 
en heemraden wisten natuur-
lijk precies wie er in de polder 
woonden. Vermoedelijk werd 
er door Schot vervolgens een 
bode op uitgestuurd om alle 

geselecteerde weerbare man-
nen persoonlijk aan te zeggen 
dat zij werden gemobiliseerd.
Er waren ook nog geen huis-
nummers, en derhalve wer-
den eigentijdse adresseringen 
gebruikt. Van de ‘Ringhdijck 
van Neck aff met de son om’ 
werden onder anderen op-
geroepen Pieter Pietersz., 
Cornelis Pietersz., Aris Heijnd-
ricksz., Dirck Heijndricksz., 
Gerrit Florisz., Sijmon Florisz., 
en Jacob Zeegers. Alles bij el-
kaar moest de Ringdijk twaalf 
manschappen leveren, de 
‘Suijderwech’ 25, de ‘Purme-
renderwech’ (Noorderweg) 
37, plus nog drie kennelijk 
loslopende ‘Mennoniten’. In 
totaal 77 man dus, op een 
bevolking van enkele honder-
den mensen. Zij werden al 
bij voorbaat onderverdeeld 

in ‘Capiteijnen’, ‘Luijtenants’, 
‘Vaandrigs’ en ‘Sargiants’.
Soms was ook sprake van 
een bliksemactie. In augustus 
1673 dreigde bijvoorbeeld op-
nieuw gevaar toen bleek dat 
de Engelsen een aanval over 
zee op Noord-Holland voorbe-
reidden.
In eerste instantie werden 
troepen naar de kust ge-
stuurd. Op 5 augustus 1673 
riepen dijkgraaf en heemra-
den dertig man ‘uijt de ge-
waapende manschap van de 
Wormer’ op om ‘ten spoe-
dichsten te marcheren naar 
Egmondt op den Hoef’. Dirck 
Heijndricksz. en Jacob Zeegers 
van de Ringdijk zaten er ook 
nu weer bij. Tot officier van 
het commando werd Claas 
Cornelisz. benoemd, Cornelis 
Jacobsz. tot tamboer.

Twee weken later, op 21 au-
gustus 1673, hakte admiraal 
Michiel de Ruyter de Engelse 
vloot in de pan bij Kijkduin 
(een hoog duin bij Den Hel-
der), en kon de gevechtseen-
heid uit de Wijdewormer 
weer huiswaarts.
Voor zo’n expeditie naar Eg-
mond aan den Hoef werd 
overigens gewoon soldij be-
taald. Al op 26 augustus ont-
ving officier Claas Cornelisz. 
‘uijt handen vande secretaris 
Adriaen Schot, de somma van 
Een Hondert en vijf guldens 
ter goeder reeckeninge van 
sestien daghen soldije voor 
30 van de gewaapende man-
schap uijt de Wormer (…) om 
post te houden tot naarder or-
der tot Egmondt op den Hoef’. 
Claas Cornelisz. tekende er 
keurig een kwitantie voor.

De Slag bij Kijkduin (schilderij van Willem van de Velde)

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094
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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
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SANITAIR SPECIAALZAAK Speciaalzaak in:

gas, sanitair,

verwarming,

mengkranen,

radiatoren,

keukenkranen,

klemfittingen,

klokthermostaten
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Een bekende
 dienst,

in een 
eigenw
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VAN NU

jasje!
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Abonnementen en jour-
naalpost
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 post-
codegebied 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 Neder-
land: € 38,00 per jaar. 

Voor aanmeldingen/wijzigingen/opzeggingen:
penn@wijdewormerjournaal.nl

Journaalpost
Journaalposten kunt u per mail doorgeven aan redactie@wij-
dewormerjournaal.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).

Dirk Kwantes nieuwe voorman zwerfvuil
Al 18 jaar organiseert Co 
Konijn het ophalen van het 
zwerfvuil in onze polder. Co 
kan het dit jaar door ziekte 
niet doen. We vermelden toch 
even het goede nieuws, dat 
Co weer kan lopen en per 1 
maart woont hij weer thuis. 
Bij de contactcommissie 
kwam het onderwerp ter 
sprake. Spontaan bood Dirk 
Kwantes aan om het dan dit 
jaar te organiseren. Hier zijn 
we ontzettend blij mee. De 
datum is zaterdag 16 maart. 
Zoals elk jaar is er weer een 
ochtend- en middagploeg. De 
ochtendploeg verzamelt zich 
om 9 uur bij het Dorpshuis 
en de middagploeg om 13.00 
uur. Om 16.00 uur komen bei-
de ploegen nog even samen 
in het Dorpshuis om met een 
drankje nog even na te praten 
over deze dag. 

Het is elk jaar een beetje het-
zelfde ploegje mensen, maar 
het zou heel mooi zijn als er 
wat extra hulptroepen bij ko-

men. Vorig jaar moesten we 
wat stukken laten liggen. We 
hopen dit jaar weer de hele 
polder te kunnen doen. Om 

u aan te melden, bellen met 
Dirk Kwantes op nummer 
0622803337

René Provoost

We blijven ons verbazen over 
hoe sommige mensen den-
ken. Je gaat de tuin snoeien, 
blad vegen, alle troep op een 
aanhangwagen. Zo, en nu al-
les netjes naar de reiniging 

brengen. Nee, weet je wat, we 
dumpen het gewoon ergens. 
En daar ligt weer een berg 
tuinafval in het stukje gras, 
naast de Munnikdijk tussen de 
viaducten. 
Dat iemand een blikje weg 
gooit is al asociaal, maar een 

hele berg troep gewoon dum-
pen, ja wat is dat? We zijn een 
net blad, dus we noemen het 
maar, niet normaal. Het zal 
heus wel weer een keer opge-
ruimd worden op kosten van 

de gemeenschap. Maar als 
we zoiets zien, maak een foto 
en doe er een melding van. U 
kunt altijd aangifte doen op 
de website van de gemeente 
Wormerland. Daar staat op de 
balk onderaan ‘melding doen’.

René Provoost

Zo, de tuin is weer netjes
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Dan hebben we nog de kui-
feend met zijn lichtblauwe 
snavel en de gele oogjes.

En de laatste foto is van de 
lichtgroene schreeuwer die 
naar de naam halsbandpar-
kiet luistert. Deze zaten ooit 
in een kooi. Ooit is een aantal 
ontsnapt en inmiddels doen 
ze het goed (misschien wel 
te goed) in de vrije natuur. Je 
komt ze in heel Nederland te-
gen. Als je nootjes in de tuin 
hebt hangen, zullen ze ook wel 
bij u op bezoek komen.

Met dank aan Paul Böhre, re-
dacteur van Roots/vogelma-
gazine ben ik er intussen ook 
achter, wat de naam is van de 
paddenstoelen die ik in het 
vorige nummer aan u heb la-
ten zien. Het gaat om de Me-
lastiza.

Sjaak Mol

Het was wel weer erg mooi 
weer, de afgelopen weken. Ik 
kan me nog herinneren dat er 
in februari geschaatst werd, 
maar tegenwoordig lukt dit al-
leen nog op de kunstijsbanen.
We kunnen onze zwembroek 
al wel weer uit de mottenbal-
len halen.
Door de hoge temperaturen 
hebben veel vogels het alweer 
in hun bol. De huismussen 
proberen elkaar te overstem-
men evenals de verschillende 
soorten mezen. Vele vogels 
doen alweer flink hun best 
om aan de juiste partner te 
komen. Hiervoor gaan ze niet 
naar de kapper, ze worden 
met dit weer van zelf al knap-
per en geen van hen heeft 
zangles nodig.
In en bij het water zie je ook al 
flink wat koppeltjes. 

De krakeend, met z´n zwar-
te achterkantje, heeft al een 
charmante dame aan de haak 
geslagen. 

De bergeend, met de rode 
snavel en de bruine band op 
de borst, vraagt zich af waar 
d´r vrijer is gebleven. 
De knobbelzwaan (hiernaast) 
is en blijft een sieraad in de 
polder. Hier mooi met de vleu-
gels in een “boog”, alsof die 
wil zeggen; Er kan er maar één 
de mooiste zijn en dat ben ik!

Vogels hebben het al flink in de bol

Krakeend

Bergeend

Knobbelzwaan

Kuifeend

Halsbandparkiet

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

Haal meer plezier uit film kijken
Film kijken, dat kan toch ie-
dereen? Toch organiseert 
Cultuurhuis Wherelant van 7 
maart tot en met 26 april een 
cursus film kijken. De cursus 
bestaat uit april vier boeiende 
lezingen gepland op de don-
derdagmiddag met de week 
erna op vrijdagavond de mo-
gelijkheid om de besproken 
film te bekijken in het Filmhuis 
Purmerend. Geïnteresseerden 
kunnen zich voor de hele se-
rie aanmelden maar zowel de 
lezingen als films zijn ook los 
van elkaar te boeken.
De rode draad van de lezingen 
is de vraag waarom een film 
ons mee trekt in een andere 
realiteit. Wat maakt film zo 
fascinerend en hoe komt het 
dat we zo mee genomen wor-
den?  

Van Hitchcock tot 
David Lynch

De eerste lezing op 7 maart 
gaat over de filmtaal die zich 
vanuit de techniek, kunst en 
creativiteit van de makers ont-
wikkelde. Een mooi voorbeeld 
is Psycho, van Hitchcock. Hij 
past alle elementen van deze 
filmtaal effectief toe om het 
publiek mee te voeren. In de 
lezing op 21 maart komt de 
verhalende structuur in film 
aan bod. Double Indemnity 
van Billy Wilder is een voor-
beeld uit het Film Noir genre 
waarin de grenzen van de ge-
bruikelijke manier om verha-
len te vertellen werden opge-
zocht. 
De 3e lezing op 4 april geeft u 

inzicht in de wereld van de Eu-
ropese auteurscinema die zich 
na de tweede wereldoorlog 
ontwikkelde in Italië en Frank-
rijk. Een eigenzinnige cinema, 
waarbij de regisseur en niet 
de studio bepalend was en 
waar (Hollywood)conventies, 
in vorm en verhaalstructuur, 
opzij werden gezet. Dit is ex-
pliciet terug te vinden in de 
film Le Mepris, van Jean Luc 
Godard. De reeks eindigt op 
18 apil met een lezing over 
de films van David Lynch die 
een extra appèl doen op de 
kijker. Hij hanteert een bijzon-
dere manier van storytelling: 
een soort knip-en-plak-werk 
van droom, werkelijkheid en 
dissociatie. Lynch is een goed 
voorbeeld van de onafhanke-
lijke Amerikaanse cinema wat 
zich goed laat zien in de film 
Lost Highway.

Meer informatie
U kunt zich via www.where-
lant.nl bij het cursusaanbod 
aanmelden voor de lezingen, 
hier vindt u ook de data van de 
lezingen en films terug. Voor 
de hele serie lezingen betaalt 
u € 30,-. Losse lezingen kos-
ten €10,- per stuk, deze staan 
apart vermeld op de website. 
Voor de films meldt u zich aan 
via www.filmhuispurmerend.
nl. Met een bewijs van deel-
name aan de cursus betaalt u 
slechts € 5,- voor de film. Meer 
praktische informatie vindt u 
op de website van Wherelant 
onder de cursus Visies op film: 
culturele filmlezingen. 
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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 9-3 Besloten feest 20.00 Foyer

Besloten club 13.00 Grote zaal
Zo 10-3 Voorjaarsconcert 14.00 Grote zaal

Accordando
Di 12-3 Damesklaverjassen 20.00 Foyer
Wo 13-3 Koffierondje 09.00 Vergaderzaal
Za 16-3 Zwerfvuil ophalen 08.00 Foyer

Zwerfvuil borrel 16.00 Foyer
Wo 20-3 Verkiezingen 08.00 Vergaderzaal
Vr 22-3 Vergadering Neckerhop 20.00 Grote zaal
Zo 24-3 Griekse middag m.m.v. Kriti 17.00 Foyer

Deze middag is vol en kan 
niet meer gereserveerd
worden

Za 30-3 Besloten feest 20.00 Foyer
Zo 31-3 Besloten feest 13.00 Foyer
Za 7-4 Dansmiddag met band The 

Red Strats (Tribute to Cliff 
and the Shadows). Kaarten 
bestellen via theredstrats.nl
Kaarten met buffet en kaar-
ten zonder buffet

14.00

Za 13-4 Tochie Wormerland 14.00 Foyer

De stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer (CHWW) orga-
niseert zaterdag 25 mei voor 
de 2e keer ‘Kunst op zolder”. 
Deze keer ter ere van het 
10-jarig bestaan van de stich-
ting. 
Evenals de vorige keer is taxa-
teur Jeroen Zoetmulder aan-
wezig. Jeroen Zoetmulder is 
expert antiek & archeologie 
bij Houtwijck taxaties en is 
landelijk bekend geworden 
toen hij in 2015 op een taxatie 
dag in Beverwijk de ontdek-
king deed van de kleinste Jan 
Steen. Jeroen neemt ook nog 
een collega mee, Bart Verlaat. 
Hij is gespecialiseerd in schil-
derijen uit de 19e eeuw. Ook 

zou aanwezig zijn, juwelier 
Moorselaar uit Purmerend. 
Helaas heeft hij afgezegd en 
ze zijn op zoek naar een ver-
vanger voor hem.
‘Kunst op zolder’ kunt u verge-
lijken met het tv-programma 
tussen ‘Kunst en Kitsch’. Zo-
als de naam eigenlijk al zegt, 
hebben veel mensen kunst 
op zolder, vaak zonder het te 
weten. Als u iets bezit waar-
van u denkt, hoe oud zou dit 
zijn en zou het wat waard zijn, 
of wat is het eigenlijk? Neem 

het mee en laat het tegen een 
laagdrempelige prijs taxeren. 
Van schilderijen, aardewerk, 
sierraden tot de bijzondere 
theepot van oma. Je weet 
maar nooit. De Jan Steen die 
in Beverwijk werd ontdekt 
was ook op een rommelmarkt 
gekocht. Kunst op zolder vindt 
plaats in de foyer van ons 
Dorpshuis op 25 mei vanaf 
13.00 uur tot rond 17.00 uur. 
Zoals elke stichting kan ook 
CHWW niet zonder financiën. 
Voor iedereen die de stichting 

CHWW een warm hart toe 
draagt doen we een oproep 
om donateur te worden. Er 
is nu een speciale actie. Elke 
nieuwe donateur ontvangt 
een Parlevliet verjaardagska-
lender als u de stichting mach-
tigt om jaarlijks de contribu-
tie middels een incasso te 
innen. De contributie is vanaf 
€10,- per jaar. U kunt dit doen 
door naar de site http://www.
wijdewormer.nl/ te gaan en 
contact aan klikken. Natuurlijk 
kunt u zich ook op 25 mei aan-
melden.

René Provoost

CHWW organiseert “Kunst op zolder”
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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


