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Stekkenmarkt
11 mei

Noorderweg 111B

Contactcommissie niet langer brievenbus voor klachten
Het roer gaat radicaal om. De 
Contactcommissie van Wij-
dewormer wil graag energie 
steken in initiatieven waarvan 
inwoners van Wijdewormer 
beter worden en niet langer 
fungeren als een brievenbus 
voor klachten. Dit maakten 
Marjolijn Broekhuizen, Evert 
Stam en Jan Tabak, de huidige 
leden van de commissie, me-
teen duidelijk aan het begin 
van de commissievergadering 
van 15 april.
Wethouder Harold Halewijn 
was er speciaal voor naar het 
Dorpshuis in Neck gekomen 
om de nieuwe opstelling van 

de Contactcommissie zijn 
warme steun toe te zeggen. 
Halewijn zei dat hij zelf in Oost 
Knollendam deze koerswijzi-
ging voor de Contactcommis-
sie daar had ingezet en dat dit 
positief had gewerkt. Hij riep 
in herinnering dat de contact-
commissies 28 jaar geleden in 
het leven werden geroepen 
toen de gemeente Wormer-
land werd gevormd en het 
gemeentebestuur in Wormer 
geconcentreerd. Officieel is de 
contactcommissie het advies-
orgaan voor het gemeente-
bestuur over wat er speelt in 
Wijdewormer.

‘Met klachten over de bui-
tenruimte, over hondenpoep, 
losliggende tegels, over onvei-
lige situaties en dergelijke kan 
iedere burger rechtstreeks 
terecht bij de gemeente.’ Dat 
kan door digitaal een melding 
te doen over de woon- en 
leefomgeving. Op de website 
van de gemeente Wormer-
land wijst zich dit vanzelf. ‘Wij 
zien als gemeentebestuur 
graag dat de Contactcommis-
sie haar kennis en energie ge-
bruikt voor grotere projecten 
en voor om burgerparticipatie 
vorm te geven. Dat kan gaan 
over grote projecten als de 

energietransitie, dat kan ook 
iets simpels betreffen.’
Henk Roeleveld was 8 jaar ge-
meenteraadslid voor het CDA 
en hij ziet de koerswijziging 
helemaal zitten. ‘Er zit heel 
veel kennis bij de inwoners. 
Die moet je zien te benutten. 
Denk aan de kadeverbetering 
aan de Neckerstraat straks. 
De mensen die er wonen we-
ten precies waar de knelpun-
ten zitten. Maak daar gebruik 
van.’ Zijn opmerkingen kregen 
instemming van zowel de le-
den van de contactcommissie 
als van wethouder Halewijn.

Neck heeft zijn schoolzone. 
In opdracht van de gemeente 
Wormerland zijn enkele snel-
heid beperkende maatregelen 
genomen op de Noorderweg 
ter hoogte van de basisschool. 
Aan beide zijden op de Noor-
derweg is 25 april een waar-
schuwingsbord Schoolzone 
geplaatst. 
Dit is gebeurd naar aanlei-
ding van klachten van de OBS 
en de contactcommissie.  De 
contactcommissie heeft hier-
over op het gemeentehuis 
een gesprek gehad met wet-
houder Rob Berkhout en de 
wegbeheerder Luuk Brouwer. 
De klachten waren dat het 
er druk is als de kindren naar 
school gaan en dat er te hard 
wordt gereden. Er zijn metin-

Schoolzone is een feit
gen gedaan die dit bevestigd hebben. 
Een van de wensen was een zebrapad, maar dit 
bleek moeilijk te realiseren. Nu staat zowel aan 
het begin als aan het eind een opvallende paal 
met eveneens een opvallend bord. Tevens ligt 
er nu in het midden van de Noorderweg een 
verhoogde “druppel” en is de drempel bij de 
aansluiting met de Wildschutweg verlengd. De 
verwachting is dat al deze maatregelen een 
snelheid remmend effect zullen hebben en het 
de veiligheid bevorderd. De gemeente heeft in 
ieder geval zijn best gedaan, nu de automobi-
list nog.
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 1 juni
Kopij uiterlijk op:
woensdag 22 mei
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 28 mei
Plastic: 
dinsdag 14 mei
Groen: 
dinsdag 7 en 21 mei
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
25 mei

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

4 juni

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
3 mei
31 mei

Het Wijdewormer Journaal 
is niet meer weg te denken 
uit de Wijdewormer. Of toch 
wel? De redactie heeft drin-
gend behoefte aan verster-
king. Dus ben je nieuwsgierig 
en stel je graag vragen en 
kun je de antwoorden die 
je krijgt ook nog een beetje 

opschrijven, meld je dan als-
jeblieft aan. Houd het Wijde-
wormer Journaal actief en 
interessant en werk mee aan 
vernieuwing van dit blad. 
Bel of mail de hoofdre-
dacteur, Roy Buijze. Tel 
0615525029, mail redactie@
wijdewormerjournaal.nl

Wijdewormer Journaal moet blijven

Vervanging van de Engewor-
merbrug heeft een flinke 
vertraging opgelopen. Aan-
vankelijk zou met de werk-
zaamheden worden begonnen 
na afloop van het vaarseizoen 
in 2018. Dat wordt nu begin 
2020. Het Hoogheemraad-
schap Hollands-Noorderkwar-
tier hoopt de werkzaamheden 
uiterlijk 31 juli 2020 gereed te 
hebben.
Voor de pleziervaart betekent 
dit dat zowel deze zomer als 
volgend jaar een flink eind 
moet worden omgevaren als 
iemand naar de Zaan wil.  Tot 
de werkzaamheden beginnen 
kunnen boten die niet hoger 
boven het water komen dan 
90 cm nog onder de oude En-
gewormerbrug door. Boten 
die hoger op het water liggen 
zullen moeten omvaren, want 
de brug wordt niet meer be-
diend om die op te halen.
Als de werkzaamheden begin 
2020 starten is geen enkele 
doorvaart mogelijk. Er komt 
dan tijdelijk een pontonbrug 
over de ringvaart. Dan is er 
dus twee en halve maand van 
het vaarseizoen geen plezier-

vaart mogelijk is. Eerder had 
HHNK nog gezegd dat de tijde-
lijke brug pas na het vaarsei-
zoen zou worden aangelegd. 
Hoe zit dat?
De reactie van HHNK komt in 
het kort hierop neer. Het ver-
vangen van de Engewormer-
brug kost meer geld dan wij 
van tevoren hadden begroot. 
De brug moet in 2020 zijn 
vervangen en als we de uit-
voering starten na het vaarsei-
zoen 2020 dan redden we dat 
niet. De planning is nu dat we 
uiterlijk 31 juli 2020 klaar zijn. 
De ringvaart zal hier tijdens de 
uitvoeringsperiode gestremd 
zijn voor alle vaarverkeer. Het 
betreurt ons dat hierdoor de 
recreatievaart in 2020 aan-
zienlijk beperkt wordt, maar 
dit wordt naar onze mening 
gerechtvaardigd door het doel 
om de mogelijkheden voor de 
recreatievaart in de toekomst 
juist duurzaam te vergroten. 
Het inmiddels goedgekeurd 
project ligt ter inzage. Het is in 
te zien met onderstaande link. 
https://zoek.officielebekend-
makingen.nl/wsb-2019-2918.
html 

Flinke vertraging vervanging 
Engewormerbrug

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
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Contactcommissie kiest nieuwe stijl

Vooral burgerparticipatie vormgeven
Ja, ze hebben er zin in. Dat 
was al te zien tijdens de ver-
gadering van de Contactcom-
missie. De opstelling van de 
stoelen en tafels in de foyer 
van het Dorpshuis voorspelde 
al dat het deze maandag 15 
april anders zou gaan. Geen 
rijen stoelen tegenover een 

bestuurlijke tafel met functi-
onarissen. Nee, ditmaal een 
opstelling in carré vorm, zodat 
iedereen mekaar kon aankij-
ken.
De drie commissieleden zaten 
nog wel aan één kant naast el-
kaar, maar wethouder Harold 
Halewijn was aan een zijde 
daar dwars op gaan zitten. Hij 
kreeg twee gebroeders Roe-
leveld naast zich en zo vond 
iedereen een plekje en was 
het eindresultaat dat niemand 
tegen een rug aankeek. Het le-
verde een ontspannen zitting 
op met veel discussie.
We praten erover na met de 
drie commissieleden ten hui-
ze van Jan Tabak. Hij zal ook 
het vaakst het woord voeren. 
Marjolijn Broekhuizen vult 
aan waar nodig en Evert Stam 
trapt zo nu en dan nuchter op 
de rem.
Jan Tabak wil meteen duidelijk 
maken dat de nieuwe benade-
ring geheel uit de koker van de 
contactcommissie zelf komt. 
Daarover geen misverstand. 
En ja, natuurlijk zijn ze blij met 
de steun van de gemeente. 
‘Het idee is dus om minder 

een klachtencommissie te zijn, 
maar meer een commissie die 
samen met bewoners plannen 
gaat maken voor de korte of 
langere termijn en projecten 
gaat realiseren. En wij zijn dan 
de schakel tussen de gemeen-
te en de bewoners.’
Waar moeten we dan aan 

denken?
Tabak: ‘Dat kan zijn de straat-
verlichting ergens, of de in-
deling van een speeltuintje, 
of wat al tijdens de contact-
commissie vergadering in het 
Dorpshuis is genoemd, de 
energietransitie. We willen 
een enquête gaan houden 
onder de inwoners van Wijde-
wormer om iedereen te vra-
gen met ideeën te komen. We 
hebben zelf wel wat ideetjes, 
maar het is mooier als het van 
de mensen komt.’
Marjolijn: ‘Ja het moet echt 
uit het dorp zelf komen en 
dat is lastig. Wij zien maar een 
klein deel van het dorp en het 
moet natuurlijk iets van ieder-
een worden.’
Want jullie zijn ook nog maar 
kort hier.
Marjolijn: ‘Ja, precies.’
Tabak: ‘Wij missen daardoor 
de historie. Dat heeft ook 
weer een voordeel, want wij 
zitten er fris in en missen alle 
ballast die onze voorgangers 
misschien parten speelde. ‘
Het plan is het uitzetten van 
nieuwe initiatieven. Hoe wil-

len jullie dat aanpakken?
Tabak: ‘Wij willen van de in-
woners weten wat zij ons 
graag zien oppakken. Daarom 
willen we een enquête hou-
den. Nu heeft het gemeen-
tebestuur al aan de Stichting 
Dorpshuis gevraagd om een 
enquête te houden omdat 
niet alles loopt zoals men wil. 
Wij kunnen daarbij misschien 
aansluiten met onze vragen. 
Zover zijn we nog niet. We 
moeten nog even goed kijken 
of er dan geen tegenstrijdige 
belangen zijn.’
Wat de uitkomst daarvan ook 
mag zijn, een enquête komt 
er, want de contactcommissie 
wil weten wat er leeft.  En ze 
staat te springen om te be-
ginnen.  Jan Tabak noemt een 
voorbeeld:
‘We worden als contactcom-
missie steeds uitgenodigd 
voor bijeenkomsten over die 
zogenaamde corridor studie 
over d A7. Ik ben daar zelf één 
keer geweest en dan zie je dat 
je daar zit met vertegenwoor-
digers van alle omliggende 
dorpen en dan kun je samen 
overleggen welk plan je uit-
gevoerd wil zien. Nou hebben 
we daar maar een klein beetje 
invloed, maar het is goed dat 
we wel de kans hebben om 
mee te praten. Dat is mooi en 
dat willen we ook hier in de 
Wijdewormer met alle inwo-
ners.
Of zoals met de Neckerstraat. 
Daarover hebben we samen 
met Gerda Laan al een ge-
sprek gehad met het hoog-
heemraadschap. En blijken 
ze oprecht geïnteresseerd in 
wat wij ervan vinden en mee 
te praten met z’n allen hoe we 
het gaan doen. Want er moe-
ten bomen gekapt worden, 
daar komen bezwaren tegen, 
en misschien kunnen we een 
voetpad doortrekken van Kar-
wei langs de woonboten en 
misschien zegt een andere 
partij, goh, als de grond toch 
open moet, kan er dan nog 

Lees verder op pagina 5
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Tel: 0299-473620  Mob: 0643090370

Mail: mark@mb-elektro.nl
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Geen klachten over bezorging Zaan-
kanter
Bij elke vergadering van de 
contactcommissie is er wel 
iemand die klaagt over slech-
te bezorging van de Zaan-
kanter, het blad met de offi-
ciële mededelingen van de 
gemeente Wormerland. De 
afdeling Communicatie van 
de gemeente heeft daarover 
contact gehad met de Zaan-
kanter. Die vertelde dat de 
Zaankanter op 864 adressen 
in de Wijdewormer bezorgd 
wordt en dat er in de afge-

lopen vier weken 2 klachten 
binnen zijn gekomen. Dit is 
relatief weinig. Voor de Zaan-
kanter geen reden om extra 
maatregelen te nemen. De 
gemeente raadt aan om altijd 
melding te maken bij de Zaan-
kanter als de krant niet wordt 
bezorgd, want zonder officië-
le klachten, zal er geen actie 
worden ondernomen en heeft 
ook de gemeente geen recht 
van spreken.

Stekkenmarkt 11 mei
De leden van tuinclub Wij-
dewormer hebben elk jaar 
al vroeg voorjaarskriebels. In 
februari starten ze met het 
zaaien en oppotten van stek-
ken. Als de winter het toelaat. 
Vanaf dat moment doen zij er 
alles aan om de zaailingen en 
stekken op te kweken zodat 
ze groot genoeg zijn voor de 

stekkenmarkt. Die wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 11 
mei. 
Het is elk jaar een race te-
gen de klok om ondanks het 
weer de planten gereed te 
maken voor de stekkenmarkt. 
Tot dusver is het ieder jaar 
weer gelukt om er een fleu-
rige markt van te maken met 

een diversiteit van stekken en 
zaailingen. Dat is leuk voor de 

leden van de tuinclub maar 
ook voor mensen met minder 
groene vingers. 
Want alle planten en andere 
producten die staan uitgestald 
op het erf van de familie Schil-
der aan de Noorderweg 111B 
zijn te koop. 11 Mei van 11.00 
tot 14.00 uur.

Contactcommissie kiest nieuwe stijl

een kabeltje bij.’
Stam: ‘Als je het hebt over 
dijkversterking dan gaat het 
natuurlijk toch in de eerste 
plaats over het belang van 
droge voeten en schoon wa-
ter. Dat zal je altijd blijven 
houden en als je dan bij het 
onderhoud vraagt om aan-
dacht voor wat extra dingen, 
dan zal uiteindelijk toch het 
beschikbare geld bepalend 
zijn voor wat er kan. Zo reëel 
moeten we natuurlijk wel zijn.’
Over geld gesproken, de 

Contactcommissie heeft de 
beschikking over een eigen - 
bescheiden - wijkbudget. ‘We 
kunnen daarvan zelf geld toe-
wijzen aan projecten. Formeel 
moet het gemeentebestuur 
er nog wel fiat aan geven. Zo 
hebben we vorig jaar bloem-
bakken laten neerzetten en 
hebben we 1000 euro aan het 
Wijdewormer Journaal toege-
kend. Iedere inwoner van Wij-
dewormer kan ons suggesties 
doen over de besteding van 
dit budget’, aldus Jan Tabak.

Roy Buijze

Vervolg van pagina 3

De gemeenteraad van Wor-
merland zal zich najaar 2019 
buigen over de afvalinzame-
ling in heel Wormerland, dus 
ook in Wijdewormer.  De afva-
linzameling maakt deel uit van 
een nieuw grondstoffenplan 
dat nu in voorbereiding is. Tot 
dit plan in de raad op de agen-
da komt zal de frequentie voor 
het ophalen van groenafval 
niet worden verhoogd.
De wens voor het vaker le-
gen van de groenbakken in 
met name de zomermaanden 
werd in november nog bespro-
ken tijdens de vergadering van 
de Contactcommissie met het 
college van burgemeester en 
wethouders van Wormerland.  
De wens om vaker groenbak-
ken te leven heeft vooral te 
maken met stankoverlast in 
de zomer. De gemeente en de 
Huisvuil Centra (HVC) geven 
de volgende tips voor het mi-
nimaliseren van stankoverlast.

• zet de container op een 
koele plek uit de zon;

• gooi geen vochtig afval 
in de container. Laat ge-
maaid gras een dagje 
drogen en laat vochtige 
etensresten eerst uitlek-
ken. Bij warm weer kan 
vochtig afval gaan broei-
en en voor extra stank 
zorgen. Als het afval 
droog is, voorkomt u dit;

• verpak snel bedervende 
en stinkende etensres-
ten als vlees en vis in een 
krant;

• maak de container regel-
matig schoon met alleen 
water en eventueel groe-
ne zeep (gebruik geen 
chloor, want dit is schade-
lijk voor het milieu);

• leg een oude krant of 
een laagje droog gft-afval 
onderin. Dit vergemak-
kelijkt het legen van de 
container, zodat er geen 

afval achterblijft. U kunt 
ook bio-zakken of papie-
ren gft-zakken gebruiken. 
Deze zijn te koop in de su-
permarkt;

• zorg ervoor dat de contai-
ner een stukje open blijft. 
Bijvoorbeeld door een 
stukje hout tussen het 
deksel en de container te 
plaatsen. Hoe meer het 
gft kan doorluchten, hoe 
minder stank;

• Als er maden in uw 
gft-container zitten, kunt 
u het volgende doen. 
Maak uw container na 
het legen meteen schoon 
met water en groene 
zeep. Gebruik een bezem, 
schrobber of hogedruk-
reiniger om de container 
goed schoon te krijgen. Zo 
spoelt u het laatste restje 
maden uit de container. 
Laat de container drogen, 
voordat u er nieuw afval 

in doet;
• zorg dat de container leeg 

is als u op vakantie gaat.
• De gemeentewoordvoer-

der laat weten dat de ge-
meente ook afvalcoaches 
van de HVC kan vragen 
hun kennis te delen met 
onze inwoners. Ze heb-
ben al veel mensen ge-
holpen bij een goede en 
schone afvalscheiding. 

 
Als het aantal groene bakken 
niet voldoende is, bijvoor-
beeld omdat er veel tuinafval 
is, dan kan er gratis een extra 
groene bak worden aange-
vraagd bij de klantenservice 
van de HVC. Bel 0800-0700. 
Dan wordt er ook meteen een 
afspraak gemaakt voor het 
plaatsen van een extra groene 
bak. 

R.B.

Groenbakken worden deze zomer niet vaker opgehaald
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Go4Co traint de klassiekers
Tijdens de zevende training 
begint het weer betere vor-
men aan te nemen. De zondag 
was zonovergoten en bijna 
windstil. Reden om de route 
iets uit te breiden zodat aan 
het einde van de dag er 86 km. 
op de teller stond. Met een 
gemiddelde van 28,3 km per 
uur hebben wij lekker kunnen 
doortrappen. 
De achtste training was weer 

een uitdaging. Het Zuid-Lim-
burgse heuvellandschap leek 
ons de geschikte trainingslo-
catie. Helaas kon Rob er niet 
bij zijn vanwege een blessure. 
In de vroege ochtend zijn wij 
vertrokken richting Valken-
burg, In eerste instantie wil-
den wij de Mergelland route 
fietsen maar het schijnt dat de 
routebordjes niet overal meer 
hangen. In de auto hebben we 
snel een alternatieve route 
gevonden, lus 2 van de Amstel 
Gold Race. Dit parcours komt 

deels overeen met die van de 
Mergelland route, en beslaat 
109 km met 1571 hoogteme-
ters door één van de mooiste 
stukjes van Nederland.
Rond half tien zijn we vertrok-
ken op weg naar de eerste 
uitdaging, de Cauberg (12 % 
stijging) en dat ging ons goed 
af. De kilometers die volgden 
waren kleine klimmetjes en 
goed te doen, na 40 km was 

het tijd voor een soepje al-
vorens het echte klimmen 
begon. De beklimmingen bij 
Camerig en Vaals waren een 
stuk langer en behoorlijk steil 
omhoog. Op de top van de 
Vaalserberg hebben we even 
geposeerd bij het drielanden-
punt waarna we koers hebben 
gezet via België terug naar het 
startpunt. Onderweg waren er 
nog een paar gemene beklim-
mingen zoals de Gulpenberg 
(14%) en de Vrakelberg maar 
wij hebben het gehaald.

Go4Co Vlaanderen

Ontspannen sfeer op Paastoernooi 
Butje 13
Het was met 22 leden en 2 
gastspelers op het sportcom-
plex genieten van het mooie 
weer en de ontspannen sfeer. 
In verband met jeugdactivi-
teiten van WWSV konden de 
boules spelers niet in de kanti-
ne beginnen, maar de v.v.DZS 
biedt altijd uitkomst. 
Met Ben Rijmers, Riek en 
Ria Gans achter de bar en de 
prijzeninkoop door Nel en 
Buck de Graaf was het even 
afwachten, of het bestuur in 
staat was om de kamperende 
wedstrijdcommissie te ver-
vangen. Een goede test voor 
de toekomst om te kijken of 
men met elkaar diverse taken 
kan uitvoeren en overnemen. 
Volgens de deelnemers ging 
dat prima.
De opzet was, dat deze dag 
alle dames steeds met een an-
dere heer konden spelen. Dat 
lukte goed en men kon de ene 
partij soms mét en de andere 
partij tégen dezelfde speler 
spelen. Toen rond 13.30 uur 
alle partijen waren gespeeld, 
bleken 3 dames en 1 heer alle 
3 partijen te hebben gewon-
nen. Een 9-tal spelers won 2 
partijen en zoals dat gaat, zijn 
de puntensaldi dan bepalend 
wie de prijzen mochten mee-
nemen. Er was vooraf ook 
gemeld, dat -naast de 6 wed-
strijdprijzen- ook 6 prijzen on-
der de niet-winnaars verloot 

zouden worden. Dat viel in 
de smaak, want het gaat niet 
om de prijzen, maar verliezen 
en toch een aardigheidje mee 
naar huis kunnen nemen, is 
best leuk. Iedereen bleef tot 
deze verloting in de kantine of 
op de zonovergoten bankjes 
zitten.
De eindscore was:
1. Leo van Berkel (3x winst en 
saldo + 29); 2. Riek Gans (3, 
+26); 3. Tiny Catsburg (3, +12); 
4. Ria Gans (3, +9); 5. Lidia 
Snoek (2, +13) en 6. Herman 
Huiser (2, +11)
 
Na het invitatietoernooi kon 
Butje 13 vijf nieuwe leden 
inschrijven. Het gaat dus wel 
goed met Butje 13.

Zaterdag 6 april stond voor 
Rob en Arjan de Ronde van 
Vlaanderen op het program-
ma, beide Go4Co leden had-
den zich ingeschreven voor 
de 174 km samen met nog 
zestien duizend fietsers. In 
deze ronde die zij aflegden 
met Niels Rijsenbrij werden 
19 Vlaamse beklimmingen 
en vele kasseistroken geno-

men. De beide Go4Co leden 
waren niet geheel fris van 
start gegaan maar opgeven is 
geen optie, de weersomstan-
digheden waren prima en de 
ronde werd met een gemid-
delde snelheid van 25,5 km/h 
afgelegd. Nog een paar weken 
tot de grote dag op de Alpe 
d’Hues. Aan de voorbereiding 
tot dusver zal het niet liggen.

Met de donaties aan het 
team Go4Co naar Alpe d’Hu-
zes loopt het geweldig. Het 
streefbedrag van 10.000 euro 
is inmiddels ruim gepasseerd. 
Met nog twee maanden te 
gaan stond de teller al op 
13.000 euro. Vanzelfspre-

kend zijn donaties nog steeds 
meer dan welkom, want het 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de bestrijding van kan-
ker vergt veel geld. Dus blijf 
geven. Team Go4Co blijft fiet-
sen. 

De teller staat al op €13.000,-
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Hemelvaarttoernooi WWSV
Korfbalvereniging WWSV or-
ganiseert op Hemelvaartsdag 
30 mei een combinatietoer-
nooi van traditioneel twee-
vaks korfbal en economisch 
eenvaks korfbal, het zoge-
naamde Korfbal Plus. Dit toer-
nooi markeert het afscheid 
van het huidige vertrouwde 
grasveld aan de Pieter Sloot-
enweg

Het bestuur hoopt op gezel-
lig veel deelnemende teams 

van oud korfballers, families, 
bedrijven, buur(t)verenigin-
gen, ouders, kinderen, vrien-
denteams, noem maar op. De 
enige eis die we aan de teams 
gesteld wordt, is dat er tijdens 
de wedstrijden minimaal de 
helft niet-WWSV’ers in het 
veld staat. Aan de kinderen 
wordt ook gedacht: er is een 

springkussen, ze kunnen korf-
schieten, een wedstrijdje spe-
len, enz.

Geef je team van vier mannen 
en vier vrouwen – minimum-
leeftijd 13 jaar – op vóór 13 
mei 2019 en bedenk een leu-
ke naam voor je team. Wil je 
wel meedoen maar je krijgt je 
team niet compleet, geef je 
dan wél op, dan helpt het be-
stuur van WWSV om het ver-
der rond te krijgen.

Het toernooi wordt afgesloten 
met een BBQ. Kosten daarvan 
zijn €12,50 per persoon (en 
ook de supporters kunnen blij-
ven eten).

Opgeven kan via info@wwsv.
nl of een belletje/appje naar 
06 - 305 672 96.

Korfbalvereniging WWSV 
heeft zich dit jaar ingeschre-
ven voor de Rabobank Club-
kas Campagne. Rabobank 
Waterland en Omstreken or-
ganiseert deze campagne en 
stelt dit jaar een bedrag van in 
totaal € 100.000 euro beschik-
baar voor clubs uit de omge-
ving. 
WWSV doet dit jaar mee om 
een mooi sponsorbedrag bij 
elkaar te brengen om daar-
mee een speeltoestel te kun-

nen aanschaffen voor bij ons 
korfbalveld. WWSV roept ie-
dereen met een rekening bij 
de Rabobank op om een stem 
uit te brengen op WWSV. Dat 
kan tot en met 14 mei. Stem-
men kan op https://www.
clubkascmpagne.nl/ . 
Een lid van de Rabobank mag 
5 stemmen verdelen over 
clubs die hij/zij een warm hart 
toedraagt. Je mag maximaal 2 
stemmen aan jouw favoriete 
club geven! 

WWSV vraagt stemmen voor Clubkas 
Rabobank

DZS organiseert minivoetbaltoernooi 
2019
Het leukste toernooi van Wa-
terland komt er weer aan, op 
vrijdagavond 31 mei & zater-
dag 1 juni organiseert vv DZS 
weer het minivoetbaltoernooi 
in 2 competities.
Dit jaar wordt er , net als vorig 
jaar, gespeeld in 2 categorie-
en, 35+ en recreatie, teams 
bestaan uit 5 veldspelers en 
1 keeper, bij de recreanten-

teams is er een vereiste dat er 
minimaal 2 dames op het veld 
staan en bij de 35+ teams spe-
len alleen mannen en/of vrou-
wen mee vanaf 35 jaar.

Deelname aan het minivoet-
baltoernooi kost € 15,00 per 
team, inschrijven kan via de 
website van vv DZS. 
LET WEL- OP=OP

Trainersstaf DZS uitgebreid
DZS-trainers Jelco Deinum 
(JO13 en coördinator VTZ-
jeugd), Richard Hooft (DZS 
2) en Norbert van der Bijl 
(DZS-selectie) zijn in maart 
2019 geslaagd voor hun trai-
nerscursus. Na een 10 weekse 
cursus en met succes uitvoe-

ren van opdrachten en proe-
ven van bekwaamheid konden 
zij hun diploma in ontvangst 
nemen. vv DZS is blij met dit 
resultaat, het arsenaal van ge-
diplomeerde trainers binnen 
de technische staf kan hier-
door uitgebreid worden.

Richard Hooft (links) en Jelco Deinum

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094
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Openingstijden:
Lunch:
vrijdag t/m zondag: 12.00-15.00.
Diner:
woensdag t/m zondag: 17.00-22.00.

Bib Gourmand 2014
“Menu Cagliari”

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

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

Bib Gourmand 2015
“Menu Cagliari”

stuzzichini / carne o pesce / dolce

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

Catering & Afhaal:
woensdag t/m zondag

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

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

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

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

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

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

Mercuriusweg 1
1531 AD  Wormer
t. 075 6426421
f. 075 6426846
info@wormerwonen.nl
www.wormerwonen.nl
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Miranda van Twisk kan haar creativiteit kwijt in schaatsen
Miranda van Twisk is opnieuw 
Nederlands kampioen gewor-
den tijdens het NK Artistiek 
IJsskating 2019. Een knappe 
prestatie waaraan veel trai-

ning vooraf is gegaan.
Je mag haar creatief noemen, 
niet alleen op het ijs. Miran-
da vindt het interessant om 
trends te volgen en om een 
eigen stijl te creëren. Zij heeft 
een afwisselende baan waarin 
zij haar creativiteit kwijt kan 
en zij wil uitgedaagd worden 
om nieuwe dingen te beden-
ken. De opleiding MBO grafi-
sche vormgeving gevolgd aan 
het ROC Horizon College in 
Hoorn die Miranda heeft ge-
volgd heeft haar ook geholpen 
in haar grootste hobby name-
lijk kunstrijden op de schaats 
ofwel showrijden. 
Easygliders
Miranda heeft haar eerste 
schaatsstreken uitgevoerd op 
Easygliders en haar belang-
stelling voor het kunstrijden 
is ontstaan bij haar oma tij-
dens een TV uitzending van 
kunstrijden. Op haar negende 
is Miranda met schaatsen be-
gonnen in Alkmaar, maar vier 
jaar later maakte zij de over-

stap naar Kunstschaats Ver-
eniging Hoorn die is gevestigd 
op de ijsbaan de Westfries in 
Hoorn. 
In eerste instantie ging Mi-

randa voor het solo rijden, 
maar uiteindelijk verliep dat 
niet naar wens, tijdens de 
trainingen ging de uitvoering 
goed maar met officiële wed-
strijden liep het mis. Toen zij 
18 werd, heeft Miranda het 
besluit genomen om over te 
stappen naar showrijden en 

Quartet rijden. 
Thema uitbeelden
Bij showrijden gaat het om 
creativiteit en om een the-
ma uit te beelden op het ijs. 

Showrijden kan je zowel als 
solist als in een groep doen. 
Vocale muziek is hierbij toe-
gestaan en ook in de kostuum 
keuze kan je je fantasie de 
vrije loop laten, iets wat Mi-
randa goed bevalt. 
Internationaal bestaat er 
geen kampioenschap maar in 

Nederland is er wel een kam-
pioenschap showrijden. Mi-
randa is meerdere keren Ne-
derlands kampioen geweest in 
onder meer Quartet showrij-
den met 2 leeftijdsgroepen en 
Nederlands kampioen Grote 
Groep (16 of meer personen).
Kampioen
In de maand maart 2019 werd 
Miranda wederom Neder-
lands kampioen tijdens de NK 
Artistiek IJsskating met als on-
derdeel Quartet showrijden 
met kleine groep. Om dit ni-
veau te behalen gaan er heel 
wat trainingsuren aan vooraf. 
Miranda traint niet alleen 3x 
per week maar geeft ook nog 
training aan beginners, recre-
anten en aan de jeugdklas, 
waar de basis voor kunst-
schaatsen wordt gelegd. Als er 
NK-wedstrijden moeten plaats 
vinden dan traint Miranda ook 
nog eens 2 uur op de zondag. 
Dit is nog niet alles want om 
op dit niveau te kunnen ac-
teren volgt Miranda ook nog 
ballet les voor haar lenigheid 
en souplesse en gaat zij de 
sportschool voor krachttrai-
ning. Kortom, om topsport te 
bedrijven, moet je heel veel 
discipline op kunnen brengen 
en dat doet Miranda.
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Buurtverenigingen aan het woord

Deze keer zijn we op bezoek bij 
de Windhoek. De Windhoek 
zit tussen de Noordwester en 
Onder Hoogspanning. Het is 
de Hallerweg 2 tot en met 64 
en de even nummers 40 tot 
en met 64 van de Tjadenweg. 
Totaal 70 woningen. De cap-
tain en de coach zijn hier sinds 
2017, Timo Verkroost en Falco 
van den Hoogen. Hiervoor wa-
ren dit hun vaders Raymond 
Verkroost en Richard van den 
Hoogen. Het zit hier dus in de 
genen. 
We zijn in gesprek met Timo 
en Raymond Verkroost, maar 
voor het totale beeld hebben 
we later ook nog contact met 
Falco van den Hoogen. We 
gaan eerst nader kennis ma-
ken met de huidige captain 
en coach. Wie er nu captain 
en wie coach is weten ze ei-
genlijk zelf niet. Maar zoals 
gebruikelijk willen we wel wat 
meer van ze weten. Timo is 25 
jaar en heeft als beroep Web 
Developer. Een half jaar ge-
leden is hij afgestudeerd als 
CMD. Die letters staan voor 
Communication and Multime-
dia Design. Naast zijn werk is 
Timo keeper bij DZS en speelt 
hij samen met een aantal jon-
gens van DZS, zaalvoetbal. We 
begrijpen ook dat Timo nog 
maar een aantal jaren cap-
tain/coach kan blijven, omdat 
hij een (nog te bouwen) huis 
in Purmerend heeft gekocht. 
Falco is ook 25 jaar. Hij heeft 3 
jaar geleden zijn studie werk-
tuigbouwkunde afgerond en is 
nu werkzaam bij Tata steel als 
teamleider van de projecten 
afdeling. Zijn hobby is spor-
ten, hij is motorrijder, doet 
wekelijks met vrienden zaal-
voetbal en zijn grote passie is 
kitesurfen. 
Playback
Dan breekt het onoverkome-
lijke moment aan dat we de 
vraag stellen “hoe ging de 
playback en de zeskamp het 
vorig jaar?”. Timo wil het lie-
ver over 2017 hebben, maar 
het leven is soms hard. In 

2018 eindigde de Windhoek 
zowel met de playback als 
met de totaalstand als laatste. 
Met de playback deden ze het 
Theodora lied uit Carmen the 
Musical. De laatste plaats voor 
de playback is voor Timo nog 
steeds onbegrijpelijk. Hij deed 
dit jaar voor het eerst na 2 jaar 
afwezigheid weer mee met de 
playback en hij had er best wel 
een goed gevoel bij, en hij is 
het er nog steeds niet mee 
eens. 
De playback was tot 3 jaar 
geleden geen grote kracht 
van de Windhoek, maar de 
afgelopen 3 jaar zijn ze 2 keer 
tweede en 1 keer laatste ge-
worden.  Meestal eindigen ze 
ergens onderaan. Een verkla-
ring hebben ze er niet voor. 
De verantwoordelijkheid ligt 
nu al een aantal jaren in han-
den van Carla Braan en dat is 
toch niet de eerste de beste. 
Carla is erg muzikaal en speelt 
professioneel piano. 
Zeskamp
De zeskamp ging dan vorig 
jaar niet zo goed, maar in 
het verleden hebben ze ook 
mooie resultaten geboekt. In 
(waarschijnlijk) 2012 stonden 
ze 1. Maar toen kwam de play-
back erbij en werden ze twee-
de. Voor de zeskamp hebben 
ze een jong team. Ze zijn best 
wel fanatiek, daar ligt het niet 
aan. Ook niet aan de aanmoe-
digingen van de buurt. Wat 
vorig jaar natuurlijk ook niet 
echt mee hielp was dat Falco 

met de zeepkistenrace het 
zwembandje van de tegenpar-
tij mee nam. Ja, toen kwam 
de diskwalificatie en 0 punten 
telt niet lekker bij. Maar nie-
mand was er boos over en ze 
vonden het eigenlijk wel hu-
mor. Ze zijn tevreden over hun 
zeepkist en ze zijn blij dat hij 
er nog is. Hij stond altijd in de 
schuur bij Jaap Kramer, maar 
om hem wat dichter bij huis 
te hebben verhuisde hij naar 
de schuur van Dirk Kwantes. 

Dit was nog maar net gebeurd 
toen de schuur van Jaap af-
brandde. 
Nieuwe shirts
In de tent is het altijd gezellig 
en veel buurtbewoners komen 
kijken. Het bestuur, maar ook 
andere bewoners zorgen voor 
een hapje en een drankje, dus 
aan de sfeer ligt het ook niet. 
Op hun shirts stonden tot op 
heden nog geen namen van 
sponsors. Dit jaar krijgen ze 

nieuwe shirts en waarschijn-
lijk komen er 7 namen op. We 
zijn benieuwd wie erop staan, 
maar dat gaan we zien. Het 
worden hele mooie polo’s en 
ze blijven nu ook eigendom 
van de buurtvereniging. 
Langs de deuren
Wat we ook wel bij andere 
buurtverenigingen horen is 
dat nieuwe bewoners niet 
zo geïnteresseerd zijn in de 
buurtvereniging. Maar ze 
gaan wel altijd langs en dan 
worden ze toch vaak wel en-
thousiast. Er worden herinne-
ringen opgehaald uit het ver-
leden, maar wat ze het meest 
is bijgebleven is 2016 toen 
Michel Konijn van de balk viel. 
Daar was natuurlijk iedereen 
van geschrokken, maar als dat 
een van je vrienden is, komt 
dat wel even aan en is de sfeer 
ineens heel anders. 
Wat ze zouden willen veran-
deren. Het valt niet altijd mee 
om het team op tijd rond te 
krijgen. Het lukt altijd wel op 
het laatst, maar ze zouden 

graag een goede voorberei-
ding willen. Op de vraag of ze 
verder nog activiteiten organi-
seren krijgen we te horen dat 
Timo en Falco zich daar niet 
mee bezig houden, daar heb-
ben ze een bestuur voor. Dan 
komen we daar nog een keer 
op terug. Verder zijn ze wel 
tevreden en hoeft er voor hun 
niets te veranderen. 

René Provoost

Windhoekers in de tent tijdens de zeskamp

Timo Verkroost en Falco van der Hoogen

Playback zit Windhoek nog behoorlijk dwars
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Tochie WRMRLND weer succes
De 9e editie van Tochie WRM-
RLND mag weer een succes 
genoemd worden. Er waren 
dit jaar zeven deelnemende 
cafés. In Wormer waren dat 
Café Groos, De Hofjes, Het 

Mondriaanshoofd, en ’t Wa-
pen van Wormer. In Jisp de 
Lepelaar en in Oostknollen-
dam en de Wijdewormer het 
dorpshuis. Er viel één kern 
af, omdat Het Heerenhuis in 
Spijkerboor niet mee deed. 
Er reden ook weer twee gratis 
busjes van kroegie naar kroe-

gie, maar het kon natuurlijk 
ook op de fiets. Iedereen had 
weer een speciaal biertje op 
de tap, in het Dorpshuis Wij-
dewormer was dat Lamme 
Goedzak. Ook was er lekker 

eten en muziek. 
Het was gezellig druk in Wijde-
wormer en er waren meer be-
zoekers dan vorig jaar. In het 
Dorpshuis werd een broodje 
hete kip geserveerd en speel-
de de band Frame, waarvan de 
zangeressen Patricia Gans en 
Sylvia Zandvliet uit de Wijde-

wormer komen. Een gedeelte 
van de bezoekers die in Wijde-
wormer startten is niet verder 
gekomen. Niks mis mee, maar 
dan kun je geen prijs winnen, 
want die kon je winnen als je 

een volle stempelkaart had. 
Uit deze kaarten werden de 
prijswinnaars getrokken. Er 
zijn verschillende prijzen en 
de hoofdprijs is een reische-
que van €250.-. Er vielen twee 
prijzen in de Wijdewormer, 
voor Rob van der Wardt en 
Simon Konijn. Simon had vo-
rig jaar ook al een prijs. Toen 

was dat een diner bon van de 
Bataaf, maar voor dat hij daar 
gebruik van had gemaakt ging 
de Bataaf failliet. Maar, nieu-
we ronde, nieuwe kansen. 
Op 6 mei is in café Groos de 

prijsuitreiking en weten de he-
ren wat ze dit keer gewonnen 
hebben. 
Op de foto’s, het dorpshuis en 
een groep Wijdewormernaren 
in de Lepelaar. De foto van de 
Lepelaar is aangeleverd door 
Simon Konijn.

René Provoost

Gezellig druk was het Tochie WRMRLND in het Dorpshuis Wijdewor-
mer…

…en in de Lepelaar in Jisp

Wijdewormer Journaal krijgt gift voor software
De Stichting Support Cultuur 
& Sport Wormerland (SCSW) 
heeft aan het Wijdewormer 
Journaal een bedrag van 
€1500,- toegekend. Met deze 
bijdrage kunnen we software 
aanschaffen benodigd voor 
het maken van ons blad, erg 
fijn en nogmaals onze dank!
Naar aanleiding van deze toe-
kenning had ik een gesprek 
met de heer J. Poutsma (Zui-
derweg), die een van de vijf 
bestuursleden van SCSW is. 
De Stichting en fonds is opge-
richt in 2002, door iemand die 
graag anoniem wil blijven en 
heeft ten doel:
 “Het financieel ondersteunen 
en doen ondersteunen van de 
in de gemeente Wormerland 
gevestigde verenigingen en 
stichtingen die zich bewegen 
op het gebied van- en zich 

sterk maken voor de beoefe-
ning en uitoefening van cul-
tuur en sport in de ruimste zin 
des woords, een en ander ter 
wille van de bevordering van 
een breed en gezond mogelijk 
verenigingsleven in de des-
betreffende woongemeen-
schap”
De steun die men kan aan-
vragen is niet beperkt tot een 
bepaald bedrag, men kan 
indienen wat men wil, maar 
uiteindelijk beslist het bestuur 
welk deel ze gaan honoreren. 
Het is niet de bedoeling dat 
men een vergoeding aan-
vraagt voor normale lopende 
kosten, zoals huur, maar uit-
sluitend voor zaken die een-
malig zijn, aldus Poutsma.
Het jaarlijkse budget van de 
stichting bestaat uit hetgeen 
er wordt verdiend met het uit-

staande kapitaal; de ontvan-
gen renten en dividenden dus. 
In feite vormt dit het plafond 
van de honoreringen.
De aanvragen die in de afge-
lopen jaren gehonoreerd zijn 
kun je lezen op de website van 
de Stichting: SCSW.nl, onder 
het kopje “Projecten”.
Je ziet hier o.a. de aanvraag 
voor trainingsmateriaal, voor 
een bijdrage aan jubilea e.d. 
Het grootste project tot nu 
toe is dat van de Beschuitsto-
ren in Wormer. De stichting 
heeft een aanzienlijke bijdra-
ge geleverd, waardoor deze 
herbouw- realisatie mogelijk 
is geworden. Een mooi voor-
beeld hoe een stuk geschiede-
nis uit de tijd over het maken 
van beschuit voor de VOC, 
weer tot leven is gebracht!
Heb je een idee voor een 

project, dan kun je de nodige 
steun via een invulformulier 
die op de site staat, aanvra-
gen.
Maar mocht je nu zeggen, wat 
een geweldige stichting, daar 
wil ik eigenlijk ook wel geld 
aan doneren, dan kan dat ook. 
Dat geld wat je stort wordt 
zorgvuldig beheerd, de vijf be-
stuursleden ontvangen geen 
vergoeding, dus er gaat niet 
veel verloren naar buiten de 
gemeente, en omdat de stich-
ting ook een ANBI-status heeft 
(algemeen nut beogende in-
stelling), mag je jouw gift ook 
als aftrekpost bij de aangifte 
inkomstenbelasting opvoeren.
Het banknummer van SCSW 
is: NL81 ABNA 0482 5096 94

Lex Bösensell
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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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Theetuin de Neckermolen vernieuwd weer open
Theetuin de Neckermolen is 
3 mei weer opengegaan, voor 
het tweede seizoen open. De 
eigenaren Dieko en Jan Kwan-
tes kijken terug op een ge-
weldig eerste seizoen, mede 
dankzij de fantastische zomer. 
Maar het was ook een jaar om 
van de opgedane ervaringen 
te leren. 
Met deze ervaringen komen 
er ook veranderingen. De 
openingstijden blijven vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
10.00 uur tot 17.00 uur, maar 
in de maanden juli en augus-
tus wordt dit uitgebreid naar 
woensdag tot en met zondag. 
Tijdens openingstijden blijven 
ze overigens, net als vorig jaar, 
ook consequent open, wat 
voor weer het ook is. 
De lunchkaart wordt behoor-
lijk uitgebreid. Naast de vijf 
gerechten van vorig jaar ko-
men er nu onder andere kip-
pendijtjes uit de oven en ge-
rookte zalm bij. Ook zien we 
nieuwe, leuke theepotjes en 
komen er naast verse munt 
meer zelf geteelde kruiden bij. 

Kinderspeelplaats
Ook de inrichting van de tuin 
heeft een paar wijzigingen 
ondergaan. Zo zien we nu een 
omheinde kinderspeelplaats 
waar ook 2 picknicktafels staan 
waar de ouders kunnen zitten. 
En we zien kippen rondschar-

relen. Maar de mannen heb-
ben nog veel meer plannen. 
Dieko legt uit dat ze bezoekers 
de gelegenheid willen geven 
om workshops te volgen en 
er wordt nog nagedacht over 
een wijnproeverij. Ook zal het 
mogelijk zijn om tijdens de 
openingstijden kleinschalige 
partijtjes te geven voor maxi-
maal 25 personen. Ook buiten 
de officiële openingstijden 
kunnen er feestjes worden ge-
geven, maar wat Dieko en Jan 
per se niet willen, zijn feestjes 
met harde muziek. 

Gratis kopje
We vroegen ons wel af hoe 
we kunnen weten als er een 
workshop wordt gegeven. 
Dieko: ‘Gewoon via facebook 
en Instagram, we krijgen 
steeds meer volgers.’ Ja, nieu-
we generatie, nieuwe com-
municatie. Voor de inwoners 
van de Wijdewormer hebben 
ze nog een aardigheidje. Als 
je in de maanden mei en juni 
de uitgeknipte advertentie 
mee neemt, krijg je het eerste 
kopje koffie of thee gratis. We 
begrijpen dat sommigen het 
zonde vinden om de schaar 
in het Wijdewormerjournaal 
te zetten, maar je mag ook 
het hele blad meenemen. 
Nu maar hopen op weer een 
mooie zomer.

René Provoost
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Even een pitstop voor oldtimers Tulip Rally Noord-Holland 2019
Zijn ze niet prachtig deze oldti-
mers? Maar liefst 17 kwamen 
vrijdag 26 april even pauze-
ren bij het Dorpshuis. Het 
zijn deelnemers aan de “Tulip 
Rally Noord-Holland 2019”. 
Ze waren gestart in Heiloo 
en kwamen hier een bakkie 
doen. Hierna gingen ze via de 
Zwarteweg en de Kanaaldijk 
richting kust. Helaas stonden 
ze niet allemaal mooi op een 
rij, vandaar dat er een beperkt 
aantal op de foto staan.
Foto René Provoost

Álle melkkoeien in de wei
Op 26 maart berichtte NH-
nieuws.nl dat 90% van de 
Noord-Hollandse melkkoei-
en de wei in gaat. In de Wij-
dewormer is dat maar liefst 
100%! Waarom scoren wij zo 
hoog? Het WWJ werd harte-
lijk ontvangen bij Adriaan de 
Haan en Carola van Haften, 
melkveehouders aan de Noor-
derweg, om uit te zoeken wat 
hierachter schuilgaat.
Van weidekoeien, en dus wei-
demelk, is sprake als de koeien 
minimaal 120 dagen per jaar 
6 uur lang naar buiten gaan. 
Volgens Adriaan en Carola ligt 
het percentage in de Wijde-
wormer zo hoog om diverse 
redenen. Melkveehouders 
krijgen van Friesland Campina 
een iets hogere melkprijs als 
er sprake is van weidemelk. 
In onze regio zijn er echter 
heel veel melkveehouders 
die leveren aan de Cono, de 
kaasfabriek in de Beemster. 
Beemsterkaas wordt uitslui-
tend gemaakt van weidemelk, 

en dus moeten de aangeslo-
ten veehouders aan die eisen 
voldoen. Overigens biedt de 
Cono ook een premie aan voor 
weidemelk. Weidekoeien pro-
duceren niet méér melk. Een 
voordeel is wel dat als de koei-
en het gras zélf gaan halen, de 
melkveehouder minder tijd en 
geld hoeft te investeren in het 
maaien en inkuilen van het 
gras. Een nadeel is weer dat 
de plek waar de koe gepoept 
heeft voor lange tijd gemeden 
wordt. De grond in de Wijde-
wormer is voornamelijk ge-
schikt voor gras, en dat is er 
dan ook in overvloed aanwe-
zig. Ook daarom is de stap om 
de koeien naar buiten te laten 
gaan kleiner. Een voorwaarde 
voor de weidegang is dat de 
graskwaliteit goed is, en dat 
is meestal in april. Mede door 
gepassioneerde melkveehou-
ders als Carola en Adriaan 
kunnen wij best trots zijn op 
‘onze’ score. 
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K. Graafde
Amperestraat 11k 1446 TP Purmerend

(0299) 841337 (06) 46417291

Info@kevindegraaf.nl

www.kevindegraaf.nl
 

 

 

 

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 
 
 

Voor al uw agrarisch werk

Marco                      Meijn

Tjadenweg 56
1456 AM Wijdewormer (Neck)
Tel. 0299 - 47 18 06     Mobiel 06 - 55 305 447

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO
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Klein geluk na ongeluk
In de nacht van maandag 22 
april reed op de Zwarteweg 
om 23.55 uur een auto met 
behoorlijke snelheid tegen 
een daar geparkeerde auto. 
De daar geparkeerde auto was 
van Niels van Twisk. Niels lag 
in bed en hoorde de klap. Hij 
ging naar buiten en zag zijn 
eigen auto in de wegsloot bij-
na 25 meter van waar hij oor-
spronkelijk geparkeerd stond. 
Ook zag hij in de berm tegen 
de Ringvaart een beschadigde 
auto die probeerde weg te rij-
den. Hij slipte, zette hem even 
in zijn achteruit, maar ging iets 
te ver, waardoor hij verder 
naar de Ringvaart ging, toen 
hij Niels zag probeerde hij met 
een hoop gas nog weg te rij-
den, dit lukte niet en hij deed 
de deuren op slot. Uiteindelijk 
gaf hij toch op. Ondertussen 
was de hele familie van Twisk 
wakker en waren de hulpdien-
sten gealarmeerd. De 49 jarige 

man uit Jisp, die de aanrijding 
had veroorzaakt, bleek een 
flinke slok op te hebben en 
werd meegenomen door de 
politie. Hierna werden beide 
auto’s afgevoerd. Het is voor 
Niels natuurlijk heel sneu. Hij 
was erg zuinig op zijn auto en 
had er vorig jaar nog aardig in 
geïnvesteerd. Waarschijnlijk 
krijgt hij de dagwaarde, maar 
daar kan hij geen vergelijkba-
re auto voor kopen. Nu was er 
nog wel een klein gelukje bij 
het ongeluk. Een paar weken 
geleden besloot een meerkoe-
tenpaar op een rustig plekje in 
het riet daar een nest te bou-
wen. Maar gelukkig was dat er 
2 meter vandaan. Op de foto 
ziet u, naast een gedeelte van 
de ravage die de auto op de 
dijk aangericht had, in de lin-
kerhoek het meerkoet vrouw-
tje op het nest liggen. 

René Provoost

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

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

Zowel de projectleider van 
het bedrijf Van Geemen dat 
Neck Zuid bouwrijp maakt als 
omwonenden bleken in hun 
maag te zitten met spelende 
kinderen op de bouwgrond in 
wording. Na een vergadering 
van omwonenden in  de kan-
tine van DZS heeft het bouw-
bedrijf een zwaarder hek 
geplaatst aan de Leeghwater-
straat met als resultaat dat er 
sinds half maart geen overlast 
meer is geweest.
Voor dat zwaardere hek werd 
geplaatst namen we een 
kijkje op het terrein. Dat is 
weliswaar afgezet met hek-
ken, maar die moeten opzij 
getrokken kunnen worden 
voor hulpdiensten en ook de 
voetballers van DZS willen 
graag een overgeschoten bal 
kunnen terughalen. Voor half 
maart maakten ook spelende 
kinderen dankbaar gebruik 
van deze mogelijkheid het 
bouwterrein te betreden.

De projecleider en zijn as-
sistent uitvoerder laten ons 
zien waarom dat gevaarlijk is. 
We zien bergen met zand. Ze 
vertellen dat hier de kinderen 
aan de achterkant opklimmen 
terwijl aan de andere kant een 
kraan de berg aan het afgra-
ven is. Deze kan tijdens het af-
graven zo maar instorten. Ook 
zien we rioolputten die net 
aangelegd zijn van meer dan 
2 meter diep waarin water 
staat. Ze worden aan het eind 
van elke werkdag wel afge-
dekt, maar de planken kunnen 
er gewoon worden af gehaald. 
Ook zien we diepe afgegraven 
kuilen. Een afgesloten afval-
container is opengemaakt en 
de inhoud lag in de sloot en op 
het terrein. Een ongeluk had 
hier zo maar kunnen gebeu-
ren. Laten we hopen dat het 
zwaardere hek afdoende zal 
blijken om spelende kinderen 
blijvend weg te houden van 
gevaarlijke situaties.

Zwaar hek moet kinderen weg houden 
van gevaar

Geen speeltuin
Voor foto’s van het ongeval, https://regiopurmerend.nl/2019/04/23/
beschonken-automobilist-rijdt-ringvaart-wijdewormer-in/
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OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK

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

Neckerstraat 179
1456 AA  Wijdewormer

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

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

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

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

warme en koude buffetten

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

Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

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

www.nicoboots.nl
ZUID-AMERIKAANS GRILL RESTAURANT

Vlees, vis- en vegetarische gerechten bereid op de HOUTSKOOLGRILL

THE BEST STEAK IN TOWN

keuken geopend vanaf 17.00 uur

dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 0299 - 47 05 72

Weerwal 15, 1441 AL  Purmerend
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Rustpunt Co en Alie Konijn weer open
Het rustpunt van Co en Alie Ko-
nijn aan de Zuiderweg is weer 
geopend. En zoals de foto laat 
zien, werd daar alweer dank-
baar gebruik van gemaakt. Er 
ligt weer een nieuw boekje 
waar bezoekers van het rust-
punt iets in kunnen schrijven. 
Van deze verhalen zullen we 
na het seizoen er ongetwijfeld 
weer enkele publiceren. 
Maar hierbij nog een paar ci-
taten uit het boek van 2018. 
De eerste zou ook vandaag ge-
schreven kunnen zijn. “Genie-
tend van de zon, lentegroen, 
jonge dieren en elkaar, kwa-

men we dit leuke plekje tegen. 
Dat kwam goed uit voor ons 
broodje”. 
Deze vinden wij natuurlijk 
helemaal geweldig. “Lekker 
even uitgerust en het Wijde-
wormerjournaal gelezen. En-
kele langskomende fietsers 
lieten weten dat ze hier ook 
wel even hadden willen zitten. 
Jammer, net te laat.” 
En tot slot: “Jullie weten pre-
cies wat een fietser nodig 
heeft. Wat een verwennerij, 
bedankt.”

René Provoost

De smaak van waterland levert 7000 euro op
Rotary Purmerend-Polderland 
organiseerde dit jaar voor de 
vierde keer het evenement 
De Smaak van Waterland. 
Trekker dit jaar was Ronald 
Levering van de Hallerweg. De 
opbrengst van het evenement 
is altijd voor een goed doel en 
dat was dit jaar Special Forces 
Purmerend. Dit is een regiona-
le beweging die als doel heeft 
om sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking 
mogelijk te maken. 
Het evenement werd druk-
bezocht, ook door bewoners 
van de Wijdewormer. Er wa-
ren in totaal 15 keukens met 
verschillende gerechten. Het 
plan was om ook een keuken 
van de buurtvereniging Onder 

Mirjam Levering en Wout Smak achter het Bella Pelle fornuis.

Hoogspanning te bemannen, 
maar dit is uiteindelijk Bella 
Pelle geworden. De keuken 
werd bemand door Mirjam 
Levering, samen met Wout 
Smak. 
Om de feestvreugde te verho-
gen waren er 3 singer-song-
writers. Maar er moest na-
tuurlijk ook geld binnen 
komen voor Special Forces. 
Dit gebeurde door het kopen 
van eetmuntjes voor €4.- en 
drankmuntjes voor €3,-. De-
gene die de meeste gerechten 
had verkocht was winnaar, 
dit was Lankema met de mini 
hamburgers. De totale op-
brengst was €7.000. 

René Provoost

Weidevogels zien vanuit de fluisterboot in Eilandspolder
Vaar mee op de fluisterboot van Landschap 
Noord-Holland op alle zondagen in mei. Ge-
niet van het voorjaar vanaf het water in het 
oer-Hollandse landschap van Eilandspolder, 
vlak bij Alkmaar. Een natuurgids begeleidt de 
vaartocht en vertelt je de leukste weetjes over 
het gebied en over de vogels. Ook laat de gids 
je ervaren hoe het is om op trilveen te lopen!
Het is volop lente in Eilandspolder! Boven de 
weilanden maken de kieviten met hun specta-
culaire buitelingen er een mooie show van. De 
grutto’s zitten soms in groepjes achter elkaar 
aan en laten hun prachtige roep horen. Wie 
weet zie je ook de bruine kiekendief. Onder-
weg stap je uit voor een korte wandeling door 

het Uilenbosje waar je allerlei 
zangvogels kunt zien en vooral 
horen.
Het is elke keer weer een ver-
rassing wat je tegen komt in 
de natuur.
Tip: Trek waterdichte schoe-
nen of laarzen aan en warme 

(regen)kleding en heb je een verrekijker, neem 
die dan mee, dan geniet je nog meer. De vaar-
tocht is ook erg leuk voor kinderen.
Wanneer:
zondag 5 mei 2019 van 10:00 tot 12:00 uur
zondag 12 mei 2019 van 10:00 tot 12:00 uur
zondag 19 mei 2019 van 10:00 tot 12:00 uur
zondag 26 mei 2019 van 10:00 tot 12:00 uur
Vertrekpunt: Botenhuis Eilandspolder, Oude-
landsdijk 1a, 1844 KN Driehuizen
Reserveren: www.gaatumee.nl
Op de boot is plek voor rolstoelen, neem van 
tevoren even contact met ons op (via tel 088-
0064400) als je met een rolstoel mee wilt.
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Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@wijdewormer.nl

Was burgemeester Hero ter Cock ‘fout’ in de oorlog?
Burgemeesters in oorlogstijd, onder de Duit-
se bezetting, moesten balanceren op een dun 
koord. Als zij de Duitsers te zeer tegen de ha-
ren instreken werden zij vervangen door een 
NSB-burgemeester. En als zij zich te coöperatief 
opstelden jegens de bezetter, heette het al snel 
dat zij Deutschfreundlich waren en landverraad 
pleegden. 
Burgemeesters moesten schipperen, maar dat 
ging lang niet iedereen goed af. Bij de zuivering 
van het overheidspersoneel werden na de be-
vrijding 590 van de ruim duizend burgemees-
ters ontslagen, merendeels NSB’ers. 74 van die 
590 ontslagenen waren ‘gewone’ burgemees-
ters, geen NSB’ers. Eén van die 74 was Hero ter 
Cock, al sinds 1918 burgemeester van de Wij-
dewormer.
Ter Cock, op 24 april 1879 geboren in het Gro-
ningse Wedde, stamde uit een regentenfami-
lie: zijn vader en grootvader waren al burge-
meesters. In mei 1913 werd hij benoemd tot 
secretaris-ontvanger van Wijdewormer en Jisp, 
en in maart 1918 werd hij geïnstalleerd als bur-
gemeester van Wijdewormer, nadat zijn voor-
ganger Johannes Wildschut was overleden.
Wereldschokkende zaken hebben zich gedu-
rende zijn burgemeesterschap niet voorge-
daan. Ter Cock trouwde pas in 1931, op zijn 
52ste, met de bijna twintig jaar jongere Nelina 
Smit uit Graft. Hij was redelijk gefortuneerd: 
in 1939 kocht hij als belegging een boerderij 
met land in Warder, eind 1940 kocht hij ook 
de boerderij ‘Ilpensteyn’ aan de Kanaaldijk in 
Ilpendam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben bur-
gemeester en wethouders en ook de gemeen-
teraad van Wijdewormer niet of nauwelijks 
vergaderd. Rond de bevrijding verdween Ter 
Cock vervolgens geruisloos van het toneel, en 
werd door het Militair Gezag vervangen door 
waarnemend burgemeester Reinder Kooiman, 
de latere burgemeester van Purmerend.
Curieus aan de verwijdering van Ter Cock, die 
maar liefst 34 jaar in dienst van de Wijdewor-
mer was geweest, is dat er destijds geen woord 
aan vuil is gemaakt, noch in de vergaderingen 
van burgemeester en wethouders, noch in die 
van de gemeenteraad, noch in de kranten van 
toen. Op 22 juni 1945 kwamen burgemeester 
en wethouders voor het eerst na de bevrijding 
in vergadering bijeen, met Kooiman en de wet-
houders Johannes Stadegaard en Piet Middel-
burg: geen woord over Ter Cock. Op 18 oktober 
1945 vergaderde de noodraad van Wijdewor-
mer voor het eerst: geen woord.
Het is dan ook altijd een raadsel gebleven 
waarom precies Ter Cock moest verdwijnen. 
Het antwoord op die vraag is terug te vinden in 
zijn zuiveringsdossier in het Nationaal Archief 
in Den Haag. Al voor de bevrijding werd, door 

het verzet, een vernietigend rapport over Ter 
Cock op papier gezet, dat de basis vormde voor 
zijn zuiveringsdossier. ‘Heeft gedurende den 
tijd dat ons land door Duitschland is bezet, een 
houding aangenomen, onwaardig voor een 
goed vaderlander,’ heet het in dat verzetsrap-
port. 
Zo had Ter Cock in oktober, november en de-
cember 1944 ‘personen uit de Wijde Wormer 
aangewezen’ voor het graven van grote man-
gaten voor de Duitsers, hoewel de regering 
in Londen in augustus 1944 (twee maanden 
na D-day, de geallieerde invasie) elke mede-
werking aan Duitse ‘militaire constructies’ ten 
strengste had verboden. Waar die mangaten, 
waarin Duitsers konden schuilen bij een geal-
lieerd bombardement, waren gegraven blijkt 
niet uit het dossier.
Tevens had Ter Cock ‘op een Zondag in de 
maand Augustus 1944 op last van de Duitsche 
Weermacht persoonlijk menschen aangewe-
zen, waar paardentuigen enz. aanwezig waren, 
waarna deze tuigen door de Weermacht zijn 
gevorderd’, aldus het rapport. ‘Is in zijn optre-
den en spreken tegen de Duitschers heel on-
derdanig.’ En hoewel hij ‘goed gesitueerd’ was, 
had hij nauwelijks financieel bijgedragen aan 
‘het illegale werk’: twee keer 100 gulden, dat 
was het. ‘Dit laatste echter na veel gepraat en 
onder een zekeren dwang.’
Daarnaast bevat het zuiveringsdossier een 
lange vragenlijst die na de bevrijding door het 
voormalig verzet diende te worden ingevuld 
ten behoeve van de Zuiveringscommissie voor 
Burgemeesters in Noord-Holland. Had hij mee-
gewerkt aan het verschaffen van persoonsbe-
wijzen voor onderduikers? Antwoord: ‘Dit ging 
buiten hem om, uit vrees dat men anders niet 
zou slagen.’ Hoe gedroeg hij zich als de illega-
liteit een beroep op hem deed? Antwoord: 
‘Slecht, omdat hij te bang was.’
Op 23 oktober 1945 moest Ter Cock vervolgens 
in Amsterdam voor die provinciale Zuiverings-
commissie voor Burgemeesters verschijnen. 
Tegenover de commissie gaf hij alle beschuldi-
gingen toe, waaronder de vordering van paar-
dentuigen: ‘Er kwamen op een Zondagmiddag 
3 Duitsche Officieren die mij meenamen om 
langs de boeren te rijden, ik kon daar niet aan 
ontkomen.’ Wist hij dat de regering medewer-
king aan graafwerkzaamheden had verboden? 
‘Ja, maar ik moest het nu eenmaal doen.’
En Ter Cock gaf toe dat de Commissaris van 
de Koningin in Noord-Holland in de oorlog, de 
NSB’er Albert Backer, hem in de eerste oor-
logsjaren had gevraagd of hij wilde meewer-
ken aan ‘een aan de nieuwe orde aangepast 
bestuursapparaat’, en dat hij daar volmondig 
‘ja’ op had gezegd: ‘Onder invloed van de ge-
beurtenissen heb ik ja gezegd. Wij waren met 
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ongeveer 15 burgemeesters 
en wij wisten nergens van. Na-
derhand was men beter inge-
licht. Toen ik besefte waar het 
om ging had ik er spijt van.’
Ter Cock voerde nog aan tij-
dens de oorlog alleen maar 
te zijn aangebleven als burge-
meester ‘om de gemeente te 
besparen dat er een NSB’er 
kwam’. ‘In de gemeente heb 
ik altijd veel waardering ge-
vonden voor mijn aanblijven. 
De keerzijde van de medaille 
is echter geweest dat ik veel 
moeilijkheden heb ondervon-
den en teleurstellingen na 8 
Mei 1945.’
Tegen Ter Cock pleitte ten slot-
te ook dat hij lid van de Ne-
derlandsche Volksdienst was 
geweest, een door de Duitsers 
opgerichte welzijnskoepel 
en tevens een NSB-bolwerk; 
Joden, gehandicapten en be-

jaarden kwamen bij de NVD 
niet in aanmerking voor zorg.
De provinciale Zuiverings-
commissie bracht na die 
hoorzitting advies uit aan het 
Centraal Orgaan op de Zuive-
ring van Overheidspersoneel 
(COZO) in Den Haag. Dat luid-
de: ontslaan, ‘zonder daaraan 
het praedicaat eervol toe te 
kennen’.
Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland Jaap baron 
de Vos van Steenwijk vond 
zo’n straf ‘te zwaar’, maar het 
COZO had net als het voorma-
lig verzet en de provinciale Zui-
veringscommissie geen goed 
woord over voor Ter Cock: dat 
was een ‘zeer slappe figuur’ 
die de ‘bevelen der regeering 
uit Londen niet achtte’, en die 
zijn ‘tekortkomingen nauwe-
lijks beseft’. Het advies aan 
de minister van Binnenlandse 

Zaken: ‘Hoewel deze burge-
meester 34 dienstjaren heeft 
is hetgeen in zijn nadeel pleit, 
mede gelet op het feit dat 
niets belangrijks in zijn voor-
deel kan worden genoemd, 
van zoodanigen ernstigen 
aard dat het bezwaarlijk is om 
aan het hem te verleenen ont-
slag het praedicaat “eervol” 
te verbinden. Waar blijven wij 
dan met de beteekenis van 
“eervol”?’
Toch besloot de minister af te 
wijken van dat dringende CO-
ZO-advies: Ter Cock werd per 
17 mei 1946 ontslagen, ‘over-
wegende dat genoemde bur-
gemeester op grond van zijn 
houding in verband met de 
bezetting niet in zijn ambt kan 
worden gehandhaafd’, maar 
dat ontslag was wel ‘eervol’.
Resteert de vraag: was Hero 
ter Cock echt ‘fout’ in de 

oorlog? Nee. Er is ook geen 
moment sprake geweest van 
strafvervolging onder de Bij-
zondere Rechtspleging. Hij 
was wel sterk verminderd 
principieel, vermoedelijk een 
tikkeltje wereldvreemd, en 
bovendien een beroerd schip-
peraar.
Na zijn schorsing in mei 1945 
verhuisden Ter Cock en zijn 
vrouw naar de Zuidoostbeem-
ster. In december 1946 werd 
Jan de Groot benoemd tot 
burgemeester van Wijdewor-
mer, als opvolger van waarne-
mer Reinder Kooiman. Hero 
ter Cock overleed op 21 sep-
tember 1953 op 74-jarige leef-
tijd. Er is geen straat, plein, of 
zelfs maar een sloot naar hem 
vernoemd.

De gemeenteraad van Wijdewormer in 1926 bij het 300-jarig bestaan van de polder. Staand van links naar rechts: Nico Kramer, Cor Sluis, Nico Al, 
Cor Wijnberg en Piet Middelburg. Zittend van links naar rechts: wethouder Simon Klomp, burgemeester Hero ter Cock en wethouder Jan Haan.
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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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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).

Ook beelden te koop bij Kunst op 
Zolder
Tijdens de taxatie dag Kunst 
op Zolder op zaterdag 25 mei 
kan ook geboden worden op 
beelden van Henri de Bruin. 
De werken, die van deze in 
2003 overleden beeldend 
kunstenaar te koop zijn, kun-
nen tijdens de taxatie dag 
worden bekeken. Biedingen 
moeten schriftelijk worden 
uitgebracht. De stichting Cul-
tuurhistorie Wijdewormer zal 
de biedingen bekijken en met 
elke bieder contact opnemen.
De Stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer organiseert 
Kunst op Zolder dit jaar voor 
de tweede maal. Ditmaal ter 

gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de stichting. Je-
roen Zoetmulder, expert an-
tiek en archeologie bij Hout-
wijck taxaties zal samen met 
zijn collega Bart Verlaat de 
taxaties uitvoeren. Belangstel-
lenden kunnen voorwerpen 
aanbieden voor taxatie tus-
sen 13.00 en 17.00 uur in het 
Dorpshuis in Wijdewormer. 
Helemaal gratis is dat niet. Het 
eerste voorwerp dat iemand 
ter taxatie aanbiedt kost drie 
euro, elk volgend voorwerp 
twee euro.

Stichting Cultuurhistorie moet foto 
betalen
Ze hadden er geen moment 
bij stil gestaan dat voor het 
gebruik van een foto van de 
begraafplaats op Neck voor 
de website van de stichting 
Cultuurhistorie Wijdewor-
mer auteursrecht betaald zou 
moeten worden. Ook niet 
toen in 2016 de Purmerendse 
fotograaf Ferry de Kok een re-
kening indiende.
Afgelopen maand diende 
rechtszaak hierover. De claim 
die Ferry de Kok had ingediend 
was inmiddels opgelopen tot 
bijna 6000 euro. Maar toen 
de rechter ging rekenen bleef 

de teller staan op bijna 1200. 
De stichting zat fout, oordeel-
de de rechter en dus moet ze 
aan De Kok een bedrag van 
785 euro betalen en verder 
werd de stichting veroordeeld 
in betaling van d kosten van 
het proces, maar die stelde de 
rechter vast op 500 euro.
‘We hebben inmiddels be-
taald’, zegt voorzitter Dirk 
Kwantes. ‘Het was een dure 
les. Nee, we hoeven niet me-
teen met de pet rond, maar 
we zijn het financiële vet op 
de botten wel in één klap 
kwijt. ‘

Collectieve inkoop zonnepanelen kent 
stroeve aanloop
In 2018 is er een initiatief ge-
weest in onze regio om bewo-
ners te mobiliseren om collec-
tief zonnepanelen in te kopen. 
Hoe staat het nu met deze 
actie, liggen de panelen al op 
het dak?
Het bewonersinitiatief “Duur-
zaam Wormerland” hoopte 
met de collectieve inkoop 
méér zonnepanelen op de da-
ken te krijgen. Bij eerdere in-
koopacties in Wormer ging dit 
met succes, maar de laatste 
actie verloopt niet zonder slag 
of stoot. 
Roel Woudstra is onze am-
bassadeur geweest, en heeft 
hoogstpersoonlijk veel flyers 
aan de deuren overhandigd. 
De interesse was hoog, en dat 
bleek ook tijdens de daarop-
volgende informatieavond. Er 
bleven enkele tientallen geïn-
teresseerden over. Duurzaam 
Wormerland had als doelstel-
ling om goede techniek te se-
lecteren, voor een goede prijs, 
en bij een betrouwbare instal-

lateur. 
Bij dat laatste verliep het wat 
stroever dan gehoopt. Het be-
drijf Solar 2050, toen nog So-
lar2020 geheten, was de partij 
die geselecteerd was om de 
panelen te leveren en te in-
stalleren. Door de explosieve 
groei van de zonnepaneel-
markt kampte het bedrijf ech-
ter met groeiproblemen, een 
hoog verloop van personeel, 
en daarmee bleek het moeilijk 
om de gemaakte afspraken na 
te komen. Ondanks deze on-
volkomenheid is Roel Woud-
stra blij dat door het initiatief 
weer 13 daken in Wormerland 
voorzien zijn van zonnepa-
nelen.  En bovendien gaven 
meerdere bewoners aan dat 
ze mede naar aanleiding van 
dit collectief zèlf actie hebben 
ondernomen om zonnepane-
len te laten plaatsen. Stapje 
voor stapje maken we onze 
polder daarmee een stukje 
duurzamer!
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Op het moment dat ik dit zit 
te schrijven, klettert het wa-
ter met dikke droppen uit de 
hemel.
En dat terwijl het de afgelo-
pen weken fantastisch weer 
is geweest. Dan krijgen de vo-
gels het in hun bol.
“In mei legt iedere vogel een 
ei.” Vaak klopt dit nog steeds, 
maar doordat het tegenwoor-
dig in maart al warm is, lopen 
er in april al jongen in het 
rond. Eenden, ganzen, meer-
koeten en zelfs kieviten heb-

ben al gezinsuitbreiding.
Grappig om te zien, maar als je 
verder kijkt (en luistert) merk 
je dat er ook nog andere druk 
bezig zijn om een partner te 
vinden en een nestje te bou-
wen. De groenling plundert bij 
ons aan de Kuilweg non-stop 
het voederbakje. Die moet 
bij thuiskomst wel een goede 
indruk maken. Voor ons een 
primeur om deze in de tuin te 
zien.
De rietzanger laat zich hele-
maal van zijn beste kant zien. 

En horen! Deze popster moet 
er natuurlijk voor zorgen dat 
hij beter gebekt is dan zijn 
soortgenoten/concurrenten. 
Vrouwtjes zijn tenslotte kies-
keurig.
De visdiefjes hebben in het 
plasdras gebied ook een plek-
je gevonden. Op de foto zie je 
hoe er een visje wordt wegge-
werkt. Het is een kwestie van 
hap en slok. Van romantisch 
dineren hebben ze nog nooit 
gehoord.
Bij toeval kwamen we nog een 

grasmus tegen. Deze is nog 
bezig om een nestje te maken.
Ook deze kleine rakker kan 
fantastisch mooi zingen.
En tot slot de dodaars. Deze 
kleinste futensoort was een 
tijdje terug te bewonderen bij 
de Karwei. Het duurde even 
voordat ie zich op de gevoe-
lige plaat liet vast leggen. Hij 
blijft verlegen.

Sjaak Mol

In april of mei legt elke vogel een ei

dodaars

grasmus

groenling

visdiefje

kievit

rietzanger

Uitslagen dames 
klaverjas 16 april
Op deze laatste avond van 
seizoen 2018-2019 waren 24 
dames aanwezig. De marsen 
prijs met 4 marsen werd ge-
wonnen door Jannig Konijn. 
De poedelprijs werd gewon-
nen door Marianne Kruijver 
met 3801 punten.
1. Jannig Konijn                  5585 
2.Tiny Hooijberg                 5442 
3.Thea Lambalk                   5320 
4. Tonny van de Veen        5266 
5.Sietske Laan                     5143 
6.Rina Verkuyl                     4952 
7.Rian de Witt                     4795 
8.Toos Evers                        4690 
Eind uitslag seizoen 2018-
2019
1.Marianne Kruijver         28705 
2.Tiny Hooijberg               28670 
3.Marjan Meester            28636 
4.Annet Caspers               28555 
5.Gerda Laan                    28279 
6.Yvonne Konijn               27837 
7.Rina Verkuyl                  27753    
8.Tiny Konijn                     27753       
9.Tiny Vet                          27484 
10.Jannig Konijn               27476 
11.Aaf Maartensz            27469 
12.Thea Lambalk             27379 
13.Tine Laan                    27297 
14.Ans Segers                  27164 
15.Barti Klomp                 27045 
16.Elly Visser                    27011 
17.Toos Evers                   26297 
18.Thea Kwantes              23788 
de volgende klaverjas avon-
den zijn:
dinsdag 24 september
dinsdag 22  oktober
dinsdag 19  november
aanvang 20.00uur in het 
Dorpshuis
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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 4-5 Dodenherdenking 19:30 Foyer
Zo 5-5 Bevrijdingsdag ????? Foyer

5 mei Commissie 
Za 18-5 Besloten Feest 17:00 Grote Zaal

Besloten Feest 20:00 Foyer
Zo 19-5 Besloten Feest 17:00 Grote Zaal 
Do 23-5 Verkiezingen 08:00 Kleine Zaal

Europees Parlement
Za 25-5 Veiling St. Historisch W.W. 12:00 Foyer
Do 30-5 Hemelvaartsdag (Dicht)
Vr 31-5 St.Ovatie uitvoering 20:00 Grote Zaal
Za 1-6 St.Ovatie uitvoering 20:00 Grote Zaal
Zo 2-6 St.Ovatie uitvoering 14:30 Grote Zaal

Besloten Feest 14:00 Foyer

Za 8-6 Gesloten i.v.m. Pinksteren.
Zo 9-6 Gesloten i.v.m. Pinksteren.
Ma 10-6 Gesloten i.v.m. Pinksteren.

Wildschutweg op schema
De werkzaamheden op de Wildschutweg zijn 
zoals aangekondigd door de gemeente, gestart 
op 22 april en verlopen tot nu toe volgens plan-
ning. Op de foto fase 1 op 26 april.

René Provoost

Veel activiteiten 
Bannetocht 5 mei 2019

Morgen is het zo ver. De 24e 
bevrijdingsbannetocht van 
26 kilometer op de fiets of te 
voet. We hopen natuurlijk op 
mooi weer. Er zijn onderweg 

veel activiteiten en voor de kinderen, neem 
bij mooi weer je zwembroek of badpak mee. 
Als je ouders niet mee gaan, dan mag je naast 
het dorpshuis, net als met Koningsdag ook nog 
spulletjes verkopen.
Het 5 mei comité, afdeling Wijdewormer zit 
vanaf 9 uur klaar in ons dorpshuis. Hopelijk tot 
morgen, Co Konijn, Ger van der Hoek en René 
Provoost

Geslaagd?
De eindexamens komen er 
weer aan. Als je bent ge-
slaagd, dun kun je een foto, 
eventueel met vlag en tas van 
jezelf opsturen naar de redac-
tie van het Wijdewormerjour-
naal. Zet er dan bij: je leeftijd, 
de opleiding waarvoor je bent 
geslaagd, wat je na je examen 
gaat doen, zoals vervolgop-
leiding of baan en eventuele 
bijzonderheden. Dan zetten 
wij dit in het Wijdewormer-
journaal. 
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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


