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Oktober, maand van het boerenprotest
Het was een maand met veel 
discussie over stikstof en voor-
al van boerenprotest tegen 
het overheidsbeleid en tegen 
nu voorgestelde maatregelen.
We produceren met z’n allen 
te veel stikstof en dat is een 
probleem. Bouwprojecten 
liggen stil, wegen mogen niet 
worden aangelegd, zelfs hoc-
keyclub De Kraaien mag niet 
naar Zaanstad verhuizen om-
dat bij de aanleg van het nieu-
we sportterrein te veel stikstof 
neerslaat in het Guisveld. De 
commissie Remkes liet weten 
dat de stikstofoverlast snel 
aangepakt moet worden, te 
beginnen met de agrarische 
sector en het gemotoriseerd 
verkeer, met name in regio’s 
die vlakbij natuurgebieden 
liggen.
In reactie op dit rapport “Niet 
alles kan” liet D’66 weten dat 

de veestapel in Nederland tot 
de helft moet worden terug-
gebracht. Partij voor de Dieren 
en Groen Links riepen al lan-
ger dat boeren het over een 

andere boeg zouden moeten 
gooien. Het voorstel om de 
maximumsnelheid op snelwe-
gen terug te brengen naar 100 
kilometer werd al snel wat af-

gezwakt naar: in ieder geval 
in de buurt van Natura 2000 
gebieden.
De Wijdewormer is vrijwel 
geheel omsloten door Natura 
2000 gebieden, dus doemde 
al snel het scenario op van 
100 kilometer op de A7 en – 
erger – halvering van de veest-
apel, dan wel gedwongen uit-
koop. De frustratie die boeren 
al jaren hebben over wat zij 
noemen zwalkend overheids-
beleid kwam nu snel tot uit-
barsting in protesttochten 
naar Den Haag en naar pro-
vinciehuizen. Ook vanuit de 
Wijdewormer trokken boeren 
met hun trekkers naar het Ma-
lieveld. Onder hen Jan Bakker, 
Jos Stuijt en Ardwin Lambalk. 
Het WWJ sprak met hen.

Roy Buijze
Zie ook pagina 10

Even was de Wijdewormer 
wereldnieuws. In ieder geval 
in de wereld van vogelaars, 
want in het weekend van 12 
en 13 oktober werd aan de 
Zuiderweg een bijzondere 
spotvogel waargenomen. Het 
was nog even de vraag of Ka-
rin Vaartjes een oostelijke vale 
spotvogel, nog nooit eerder 
gezien in Nederland, of de gro-
te vale spotvogel had waarge-
nomen en die laatste was zelfs 
uniek voor heel West-Europa.
Vandaar dat de Zuiderweg 
die zaterdag en zondag vol-

stroomde met vogelspotters 
die dit bijzondere exemplaar 
graag met eigen ogen wilden 
zien en op eigen camera wil-
den vastleggen. En ook maan-
dag waren er nog aardig wat 
mensen naar de Zuiderweg 
gekomen, maar toen was de 
vogel alweer gevlogen. Pas 
een week later werd vastge-
steld hoe bijzonder het echt 
was, dat wel degelijk de grote 
vale spotvogel even was neer-
gestreken.

Vogel maakt wereldnieuws in Wijdewormer

Parkeren Malieveld

De grote vale sportvogel. Foto Karin Vaartjes
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 7 december
Kopij uiterlijk op:
woensdag 27 november
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 12 november
Plastic: 
dinsdag 26 november
Groen: 
dinsdag 5 en 19 november
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
30 november

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

3 december

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 november
13 december

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

Op woensdag 13 november om 20:00 uur is de gezamenlijke 
jaarvergadering met het college.

Pet gevonden
Deze pet is gevonden op de 
Noorderweg. De eigenaar kan 
hem afhalen op Noorderweg 
151.

Slimme meter komt naar de 
polder
Onlangs is Liander gestart met 
het aanbieden van de zoge-
naamde slimme energiemeter 
bij alle inwoners van de pol-
der. Deze meter is vaak onder-
werp van discussie geweest, 
maar waarom? En wat hebt u 
eigenlijk aan zo’n meter?
Vorige eeuw werden er ei-
genlijk alleen zogenaamde 
ferrarismeters gebruikt. Dit 
zijn de bekende meters met 
een ronddraaiende schijf. 
Hoe meer je verbruikte, hoe 
sneller de schijf draaide. Opti-
oneel kon je nog kiezen voor 
een dubbel telwerk voor dag/
nachtstroom, maar meer 
smaakjes waren er niet. 
Begin deze eeuw kwam de di-
gitale meter ten tonele. Deze 
meter heeft niet meer de be-
kende draaischijf, maar meet 
in de basis nog steeds hetzelf-
de. Door de komst van zonne-
panelen komt het tegenwoor-
dig ook voor dat mensen ener-
gie terugsturen in plaats van 
afnemen. Als je op een zonni-
ge dag méér opwekt dan dat 
je verbruikt, dan draaide de 
draaischijfmeter gewoon ach-
teruit, en liep de kWh-teller 
ook achteruit. De digitale me-
ter registreert wat je afneemt, 
maar registreert daarbij apart 
nog eens wat je terug levert 
aan het energienet. 
Een slimme meter is niets 
meer dan een digitale meter 
met een functie die het mo-
gelijk maakt de tellers op af-
stand uit te lezen. De gasme-
ter wordt gekoppeld aan de
slimme meter, daardoor ook 
die is uit te lezen. Aan de wa-
termeter verandert niets. 
Voor de doorsnee consument 
die niet actief bezig is met 

energiebesparing voegt een 
slimme meter weinig toe, be-
halve dan dat je niet elk jaar de 
meterstanden hoeft door te 
geven; deze worden gewoon 
uitgelezen door de energiele-
verancier. Dit beperkt ook de 
kans op fouten bij het hand-
matig doorgeven. Als je wèl 
actief bezig wilt zijn met ener-
giebesparing, dan kan een 
slimme meter daar bij helpen. 
Je kunt de data zelf namelijk 
ook uitlezen, en zo kun je per 
kwartier of zelfs bijna real-
time zien wat je verbruikt. Dit 
geeft een goed inzicht in wat 
bijvoorbeeld het verbruik in 
de nacht is; dus wat het huis 
gebruikt als de bewoners zelf 
níets hebben aanstaan. Hier 
gaat immers de meeste ener-
gie naartoe. Voorheen moest 
je hiervoor zelf de meterstan-
den bijhouden, maar nu kan 
dat digitaal. 
De critici laten echter ook 
geregeld van zich horen. Eén 
van de argumenten is dat de 
slimme meter niet per defini-
tie helpt bij het besparen van 
energie. Sterker nog, de meter 
zèlf verbruik ook energie. De 
welwillende en onderlegde 
consument kan de meter ech-
ter wel als hulpmiddel gebrui-
ken. Ook is er veel discussie 
over de privacy; als kwaadwil-
lenden  de gegevens kunnen 
uitlezen (hacken), dan is het 
bepalen of mensen thuis zijn, 
of zelfs op vakantie zijn, een 
peulenschil. Het leefpatroon 
van een huishouden is im-
mers direct gekoppeld aan het 
energieverbruik. 

Vervolg volgende pagina
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Petro Knook stopt na 22 jaar met het bezorgen van het WWJ
Ja, 22 jaar het Wijdewormer 
Journaal bezorgen, dat is toch 
een reden om Petro Knook 
even in het zonnetje te zetten. 
Eerst even nader kennis ma-
ken. 
Petro is geboren in Canada. 
Zijn ouders waren geëmi-
greerd en kregen in Canada 
vier kinderen. De oudste zoon, 
Barry is gehandicapt. Omdat 
de voorzieningen in Neder-
land voor mensen met een 
handicap veel beter waren 
dan in Canada besloten zijn 
ouders terug naar Nederland 
te gaan. 
Ze gingen wonen op de Noor-
derweg 136. Petro was toen 
5 jaar. Zijn vader werkte in de 
wegenbouw en had als bij-
baan aardappels venten. Toen 
hij zonder werk kwam ging hij 
samen met zijn jongste zoon 
Theo, het venten van aardap-
pels uitbreiden met groenten 
en fruit. Dit was het begin van 
wat nu Knook AGF is. 
Toen Petro 30 was ging hij 
verhuizen naar de Tjadenweg, 
waar hij nog steeds woont. 
Petro heeft bijna 40 jaar bij 
verschillende installatiebe-
drijven gewerkt als werkvoor-
bereider/projectleider en de 
laatste 3 jaar als hoofd calcu-

latie nieuwbouw bij Hemubo 
W-Techniek in Almere. Dat be-
tekent wel extra reistijd. Veel 
vrije tijd besteedt hij aan DZS 
en Butje 13. De laatste tijd 
vooral aan het nieuwe Sport 
Complex Wijdewormer.  En 
er komen nogal wat andere 
werkzaamheden op hem af. 
Big smile
Daarom nam hij het besluit 
om te stoppen met het rond-

brengen van het journaal. 
Maar dit wilde hij niet doen, 
voordat hij een opvolger had. 
Hij schreef een brief en voeg-
de die bij alle 62 journaals, die 
hij rond bracht. Hierin legde 
hij uit waarom hij er mee op 
houdt en wat er van het rond-
brengen wordt verwacht. Een 
zin uit de brief. “Hierbij krijgt 
u tijdens het rondbrengen een 
Big smile of een opgestoken 

dikke duim ”. Hierop kreeg hij 
9 reacties. Een ervan was van 
zijn schoonzus Erna. 
Erna gaat het nu doen. Erna 
is een geboren Amsterdam-
se en woont sinds 1987 ook 
op de Tjadenweg. Erna heeft 
32 jaar bij de Shell in Amster-
dam Noord gewerkt, maar 
is nu afgekeurd. Maar die 62 
blaadjes een keer in de maand 
moet wel lukken. Dit duurt 
een half uur zegt Petro. Maar 
voegt hij eraan toe, ik deed 
er ook vaak langer over, soms 
anderhalf uur. Ja, dan raak je 
aan de praat met iemand. Hij 
heeft het ook ervaren als een 
uitje en het was ook leuk om 
kennis te maken als er nieuwe 
bewoners waren. Maar wat 
we als Wijde Wormer journaal 
ook kwamen zeggen, “Petro, 
bedankt voor de 22 jaar”. En 
Erna, veel succes. Erna is van 
1964, dus de komende 22 jaar 
komt het wel goed met de Tja-
denweg.
Ook op de Zuiderweg heeft 
een wisseling in het afleveren 
van het Wijdewormer Jour-
naal plaats gevonden. Piet 
Gans heeft de bezorging  over-
genomen van Dionne Kramer.

René Provoost

Petro Knook geeft een stapeltje WWJ’s over aan zijn opvolgster Erna

Een duurzaam kijkje bij de wethouder
Je huis verduurzamen. Hoe 
doe je dat en wat kost het? 
Wie antwoorden en voorbeel-
den wil, door eens te gluren 
bij mensen die het al gedaan 
hebben, kan meedoen aan de 
Nationale Duurzame Huizen 
route. Dat kan op zaterdag 2 
en 9 november onder meer in 
Wormerland.

In Oost-Knollendam stelt wet-
houder Harold Halewijn zijn  
huis open voor belangstellen-
den. Halewijn: “Mijn huis is 
aardgasvrij en ik vind het leuk 
om te delen hoe ik daartoe ge-
komen ben. Bij grote en kleine 
stappen in duurzaam wonen 
is het goed om van elkaar te 
leren en ervaringen te delen. 

Verduurzamen kun je samen 
doen. Inwoners van gemeen-
te Wormerland die interesse 
hebben zijn op 9 november 
welkom in mijn huis.”

De rijksoverheid stimuleert 
het treffen van duurzame 
maatregelen om zo woningen 
klaar te maken voor de toe-
komst. Immers, in 2050 wil 
de overheid helemaal geen 
fossiele brandstoffen meer 
gebruiken maar alleen nog 
duurzaam opgewekte  elek-
triciteit en warmte. Dit is door 
de overheid opgenomen in 
het Klimaatakkoord. Meer in-
formatie is te vinden op www.
duurzaambouwloket.nl

Eigenaren van zonnepanelen 
zitten doorgaans niet te wach-
ten op digitale meters. Zo lang 
de huidige salderingsregeling 
nog van toepassing is, is er niet 
zo veel aan de hand. Als die 
regeling ophoudt, zal er een 
apart tarief komen voor de 
stroom je die inkoopt, en een 
apart (veel lager) tarief voor 
de stroom die je verkoopt. De 
oude draaischijfmeter regi-
streert de inkoop en verkoop 
niet apart, dus die meter heeft 
bij eigenaren van zonnepane-
len een haast heilige status. 
De vraag is natuurlijk of de 
overheid in de toekomst zo’n 
oude meter blijft toestaan, of 
dat een apart telwerk een ver-
eiste wordt om überhaupt een 
vergoeding voor 

de zonnepanelen te krijgen. 
Het merendeel van de huis-
houdens laat de slimme me-
ter plaatsen. Toch weigert zo’n 
15% van de huishoudens de 
meter, en blijft bij hun oude 
vertrouwde draaischijf vari-
ant. 
Consumenten die een slimme 
meter laten plaatsen, hebben 
de optie om het uitlezen op 
afstand te blokkeren. Contact 
tussen de netbeheerder en de 
meter blijft echter wel moge-
lijk in geval van onderhoud of 
storing. 
De eerste gebruikers in de pol-
der die de meter wél hebben 
laten plaatsen, zijn overigens 
positief. 

Gert Oskam

Vervolg Slimme meter



installatie zonnepanelen

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

besturingstechniek  domotica  verlichting  zonnepanelen  brandmeldinstallatie
NEN keuringen  electronische toegangscontrole  electrotechnische installaties 

Noorderweg 160
1456 NP Neck-Wijdewormer 

 T  0299 - 411101
F  0299 - 411102

info@poel.nl
www.poel.nl

poel makelaardij

Bouw- en aannemingsbedrijf

Oosteinde 19
1647 AA  Berkhout

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

Ruud John Wouters bv
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Kwadijkerweg 3a
1461 DW  Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

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

DE HEER
Elektrotechniek

Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra

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

 KINDEROPVANG
  “HET WHEREBEERTJE”

  OPVANG IN HUISELIJKE SFEER

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

“WIJ VERZORGEN NAAR UW WENSEN, DE OPVANG 
VAN UW KINDEREN IN HUISELIJKE SFEER”.

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
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Waar begint Neck nu?
Half september zagen we dat 
het plaatsnaambord Neck op 
de Munnickdijkweg verdwe-
nen was. Bij navraag van de 
bewoners van Neck (onder-
dijk) begrepen we dat het al 
vanaf half augustus weg was. 
Is het voor onderhoud, of? 
We deden een melding bij de 
gemeente via de website en 
kregen de volgende werkdag 
antwoord. 
Het plaatsnaambord is inder-
daad verdwenen. Vermoede-
lijk weggenomen door onbe-
kenden. De buitendienst van 
gemeente Wormerland is in 

kennis gesteld en zal zorgdra-
gen voor een nieuw bord. Nog 
afgezien van de vraag hoe je 
deze borden moet beveiligen 
tegen diefstal, bevreemdde 
het ons, dat er na een maand 
nog geen melding was ge-
daan. 
Voorlopig kijken we nog even 
naar twee lege palen. Maar 
eind september zagen we dat 
op de Neckerstraat het linker 
plaatsnaambord ook was ver-
dwenen. Ook dit is gemeld. 
Laten we hopen dat er niet 
meer verzamelaars zijn.

René Provoost

Verkeer Zwarteweg en Neckerstraat binnen snelheidslimiet
Eind juni zagen we telkabels 
liggen op de Zwarteweg, de 
Neckerstraat en de Munnik-
dijk. Na wat zoekwerk bleken 
de kabels van het Hoogheem-
raadschap (HHNK) te zijn. Dat 
wilde twee weken lang het 
verkeersaanbod meten. Het 
heeft onder andere door va-
kanties wat langer geduurd, 
maar we hebben nu de uitsla-
gen. 
Over de Munnikdijk kunnen 
we heel kort zijn. Daar is de 
complete installatie, zowel 
kabels als het kastje gesto-
len. Het kastje zat geketend 
aan een lantaarnpaal, maar is 
gewoon los geslepen. Wat ie-
mand hier mee moet begrijpt 
het HHNK niet, want je hebt er 
niets aan. 
De reden van de metingen 
was om een actueel beeld te 
krijgen van de “verkeersin-
tensiviteit”. En er waren ook 
klachten over sluipverkeer. 
Dat komt vooral veel voor op 
de A7 een file staat. Sommige 
automobilisten zoeken dan 
een alternatief en dat geeft 
overlast, maar het is niet ille-
gaal. De telslangen en kastjes 
registreren niet alleen hoeveel 
auto’s, vrachtauto’s, motoren 
en fietsers er voorbijkomen, 
maar ook in welke richting. 
Deze tellingen zijn voor het 
HHNK een 0-meting. Het zou 
kunnen dat het verkeersaan-

bod verandert, bijvoorbeeld 
als gevolg van de ontwikkeling 
van Neck-Zuid. 
Niet schokkend
Allereerst, de Zwarteweg. Op 
de Zwarteweg mag het ver-
keer naar 2 richtingen. Op een 
gemiddelde werkdag rijden er 
358 gemotoriseerde voertui-
gen en 180 fietsers, heen en 
weer. Bewoners van de Zwar-
teweg hadden het idee dat 
sinds het eenrichtingverkeer 
van de Neckerstraat er meer 
verkeer richting Purmerend 
was. Dit klopt wel, maar het 
zijn geen schokkende cijfers. 
Uitgesplitst gaan er 223 in de 
richting van Purmerend en 
135 in de richting van Jisp. Van 
deze voertuigen zijn er 344 
auto’s en motorfiets, 9 mid-
delzwaar (busjes) en 5 zwaar 
(truck of trekker). De gemid-
delde gemeten snelheid op 
deze 60 km-weg is 41 km/u. 
15% van de weggebruikers 
rijdt harder dan 50 km/u, 85% 
dus langzamer dan 50 km/u. 
Er was slechts 1 uitschieter 
van 65 km/u. Of het aan een 
aantal bordjes van “i love 30” 
ligt weten we niet, maar dit 
ziet er keurig uit. 
De Neckerstraat is een an-
der verhaal. Dit is een een-
richtingsweg, behalve voor 
fietsers. Per dag rijden er ge-
middeld 351 voertuigen en 
900 fietsers door de Necker-

straat. Voor de bewoners van 
de Neckerstraat moeten dit 
droomgetallen zijn omdat dit 
er in 2012 met tweerichtings-
verkeer nog 1072 voertuigen 
waren. Van de huidige telling 
waren er van de 351 voertui-
gen 338 auto’s en motorfiet-
sen, 10 middelzware (busjes) 
en 3 zware (truck of trekker) 
voertuigen. Er waren 20 voer-
tuigen die in de verkeerde 
richting reden. Dat is bijna 6%. 
Dan de snelheid. De gemid-
delde snelheid op het 60 km 
stuk was 40 km. 15% reed har-
der dan 50. Ze telden in deze 
periode één uitschieter van 66 
km. Klinkt goed. De telkabels 
lagen weliswaar in de 60 km 
zone, maar vlak voor de drem-
pel van de 30 km zone. Als je 
geen hoofdpijn wil hebben, 
dan ga je echt wel afremmen 
voor de drempel. Helaas we-
ten we dus niet de snelheid in 
de 30 km zone. 

Tevreden
Het HHNK is tevreden over de 
Zwarteweg en de Neckerstraat 
en geeft als conclusie: “We 
vermoeden dat de snelheden 
hier laag liggen vanwege het 
totaalbeeld. Er staat bebou-
wing, er zijn veel uitritten, ge-
parkeerde auto’s die de weg 
versmallen, met name op de 
Neckerstraat veel fietsers: er 
is veel dat maakt dat automo-
bilisten moeten opletten en 
het gas terugnemen”. Op de 
Zuiderweg lagen half septem-
ber ook telkabels en er stond 
een snelheid smiley. Deze zijn 
in opdracht van de gemeente. 
De uitslagen van die metingen 
hebben we nog niet binnen. 
Maar sinds 25 september 
liggen er ook kabels van het 
HHNK op het begin van de Zui-
derweg. Na afronding komen 
ook deze cijfers.

René Provoost

De Neckerstraat met de telslangen van het Hoogheemraadschap.  
Zouden daardoor meer vogels oversteken?

Palen zonder plaatsnaambordjes
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

WWSV heeft twee kampioensteams
Aan het eind van de eerste 
helft van het seizoen 2019-
2020 kan WWSV twee kampi-
oensteams huldigen. Dat zijn 
jeugdteams D2 en de F1
De D2 wist laatste wedstrijd 
te winnen met 11-2 van DKV 
(IJ). Hiermee hebben ze alle 6 
wedstrijden gewonnen en 82 
doelpunten gemaakt in deze 
6 wedstrijden. Na afloop gin-
gen alle D-spelers op de foto. 
Alleen Ella ontbreekt op deze 
foto. Na de foto was er na-
tuurlijk taart.
De F1 was al zeker van het 
periodekampioenschap voor 
de laatste wedstrijd nog ge-
speeld moest worden. Na een 
35 - 2 overwinning op DSO 
was WWSV al onbereikbaar 
geworden voor de andere 
teams. Niet verwonderlijk dus 
dat ook de laatste wedstrijd 
werd gewonnen (13-2 tegen 
Purmer) . Hiermee is de F1 on-
geslagen kampioen geworden. 
In 6 wedstrijden werd maar 
liefst 101 de korf doeltreffend 
gevonden. Dit is ook een hele 
prestatie. Van harte gefelici-
teerd allemaal!! 

Actiefoto van de D2

F1 ongeslagen kampioen. Fenna ontbreekt op de foto, maar de trotse 
begeleiders niet.

Wisseling van de wacht WWSV
Op een redelijk goed bezoch-
te jaarvergadering van WWSV 
werden diverse afzwaaiende 
bestuursleden bedankt voor 
hun inzet.(dikwijls achter de 
schermen)
Martin Bank heeft jarenlang 
de penningen beheerd en zijn 
focus is nu verplaatst naar het 
nieuwe sportcomplex, Ron 
Kohlberg wordt zijn opvolger. 
Vincent van Halderen heeft 
zijn taak vanuit het jeugdbe-
stuur als belangenbehartiger 
neer gelegd, voor deze functie 
is nog geen opvolger.
Ronald van Diepen neemt de 
sponsorcommissie voor zijn 
rekening en samen met Ro-
bert Kooter zet hij zich in voor 

het materiaal van de nieuwe 
accommodatie.
Tea Wijkstra treedt af als al-
gemeen bestuurslid en haar 
opvolgster is Yvonne Gundel-
ach, Marga van Es treedt toe 
tot het bestuur om de T.C. te 
vertegenwoordigen. 
Alle scheidende functionaris-
sen werden in het zonnetje 
gezet en kregen een bos bloe-
men als dank voor hun inzet. 
Ook alle scheidsrechters wer-
den bedankt voor hun inzet 
van het  afgelopen jaar.
Alle jeugdleden van Kangoe-
roe t/m B gaan op 2 novem-
ber naar JumpXL en Glow golf 
in Aalsmeer,

Toptijd voor Mike de Dood
Mike is 13 oktober winnaar 
geworden op de 5,5 km van 
de Zaanse Schansloop.
Onder gunstige weersomstan-
digheden hebben de lopers 
van de traditionele Zaanse 
Schansloop hun race voltooid 
op diverse afstanden, Mike 
kwam uit op de 5,5 km man-
nen. Het was een spannende 
wedstrijd maar Mike wist met 
minimale voorsprong de zege 
naar zich toe te halen in een 
tijd van 17.13 min. wat neer-
komt op een snelheid van ge-
middeld 19,29 km/ per uur.

Hierboven de kampioensfoto. 
Fenna ontbreekt hierop, maar 

is natuurlijk ook kampioen.

Voetbalschool 
bij DZS
Goed bewegen is de basis voor 
een goede techniek bij voet-
ballen. Dat is het uitgangspunt 
van de voetbalbalschool die 
Multigoals is begonnen bij 
DZS. Wil je ook werken aan 
jouw techniek en motoriek 
om nog beter te leren voetbal-
len? Dat kan nu elke dinsdag-
middag bij de voetbalschool 
van DZS! Multigoals is o.l.v. 
Maarten Bormans op 29 okto-
ber gestart met een trainings-
serie voor jongens en meisjes 
van 6-12 jaar. En of je nu bij 
DZS voetbalt of bij een andere 
club, iedereen is welkom. Bij 
Multigoals werken gediplo-
meerde trainers die ook actief 
zijn bij de jeugdopleidingen 
van FC Utrecht en AZ. 
Multigoals gebruikt een me-
thodiek in de trainingsstof 
die je met nmeer plezier laat 
voetballen. Daarmee kun je 
voetbaltechnisch stappen ma-
ken. Multigoals wil uitgroeien 
tot een academie waarin kin-
deren zich kunnen ontwik-
kelen in hun sociale en mo-
torische vaardigheden. Kom 
je ook meetrainen? Schrijf 
je snel in voor trainingen die 
plaats vinden op elke dinsdag 
van 16.00- 17.00 uur en van 
17.00- 18.00 uur. Inschrijven 
kan via www.vvdzs.nl.

Mike op het erepodium
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Eerste ervaringen met nieuw sportcomplex positief
Natuurlijk, er moet nog een 
hoop gebeuren voor het nieu-
we sportcomplex Neck-Zuid 
eindelijk kan worden opgele-
verd, maar voorlopig speelt en 
traint DZS enthousiast op het 
nieuwe kunstgrasveld en is jeu 
de boules vereniging Butje 13 
zeer tevreden met de veertien 
nieuwe banen. Ook voorzitter 
Ruud Auee van korfbalvereni-
ging WWSV is zeer tevreden 
op wat tot dusver is geleverd.
Van de eerste oplevering eind 
augustus was bekend dat 
het zowel voor DZS als voor 
WWSV krap zou zijn om tij-
dig aan het nieuwe seizoen te 
kunnen beginnen. Auee: ‘Dat 
is gelukt dankzij onze mate-
riaalman Ronald van Diepen. 
We wisten dat het veld laat 
zou worden opgeleverd, maar 
dan moet je ook je materia-
len nog op tijd geïnstalleerd 
krijgen. Dat heeft Van Diepen 
keurig voor mekaar gekregen.’
Even leek het  fout te gaan met 
de oplevering van het kunst-

grasveld en dan met name 
met de zand instrooiïng ervan. 
Auee:’We hadden bij andere 
verenigingen met het zelfde 
soort kunstgras gekeken en 
daar gezien dat het groot ver-
schil kan maken hoeveel zand 
er op gegooid wordt. Daarom 
hadden we gevraagd of het 
zand in fases kon worden in-
gestrooid, om te voorkomen 
dat het veld te hard of juist te 
zacht zou worden. Maar het 
werd in één keer allemaal op-
gegooid. Dat was wel even een 
dingetje binnen de vereniging, 
maar uiteindelijk moet ik zeg-
gen, het veld is prima.’
Auee geeft de sportstichting 
Wijdewormer een groot com-
pliment voor het werk tot nog 
toe. Toch moet er nog wel een 
en ander gebeuren.  De stich-
ting heeft laten weten dat het 
nog zeker tot 2021 zal duren 
voor het complex geheel kan 
worden opgeleverd. Er zijn 
klussen die al snel kunnen 
worden aangepakt, zoals de 

verlichting (nog niet goed af-
gesteld, hinderlijk strooilicht 
naar de omwonenden en ge-
luidsoverlast bij stevige wind), 
de bestrating, een loopplank 
over de sloot en het plaatsen 
terreinafbakeningshekwer-
ken.   
Langer laat de aanleg van het 
tweede (natuur)grasveld voor 
DZS op zich wachten. Overleg 
over een bespoediging ervan 
is gaande. Struikelblok is de 
huidige kantine. Die kan pas 
worden gesloopt als het ge-
zamenlijk verenigingsgebouw 
aan de andere kant van het 
complex, nabij de ontslui-
tingsweg, wordt gebouwd. 
Een eerste bouwteam-overleg 
heeft reeds plaats gevonden 
met de beoogde bouwer, ar-
chitect, constructeur, instal-
latieadviseur, BPD en Sport-
stichting Wijdewormer.   Van 
een definitieve laatste ople-
veringsdatum is dan ook nog 
geen sprake.

Winnaars clubkampioenschappen Gemengd Dubbel 2019
De clubkampioenschappen 
Gemengd Dubbel 2019 zitten 
er bij Tennisvereniging Wijde-
wormer weer op. Met in alle 
categorieën ‘first-time-win-
ners’.

Na twee  jaar was het einde-
lijk weer mogelijk om de club-
kampioenschappen Gemengd 
Dubbel in september te orga-
niseren. We hoopten en ver-
wachtten dan ook een flink 
aantal deelnemers. Helaas 
bleek dit wat tegen te vallen, 
maar in een tijd dat bij vereni-
gingen om ons heen de club-
kampioenschappen soms niet 
eens door kunnen gaan, moe-
ten we misschien niet zeuren.
Bovendien gaat het om de 
spelers die er wel waren en 
er gezamenlijk een mooi com-

halve finales te plannen, en in 
één van die wedstrijden had-
den Dick en Linda de grootste 
moeite zich Mark en Margreet 
van het lijf te houden. Drie 
zware sets zorgden er voor dat 
Dick en Linda enigszins ver-
moeider dan hun tegenstan-
ders aan de finale begonnen. 
Toch wisten zij daarin wel van 
Ronald en Bianca te winnen.
In de 6 was het langzamer-
hand de hoogste tijd voor een 
wisseling van de wacht, en die 
kwam er, de ervaren Paul en 
Caro moesten als exponent 
van de ‘olden oldies’ dan ein-
delijk het hoofd buigen voor 
twee vertegenwoordigers van 
de jongere generatie. Romy 
en Timo klopten al eerder na-
drukkelijk op de deur, maar 
sloegen dit jaar echt toe.

pact toernooi van maakten. 
Zes koppels in de GD 6, negen 
in de GD 7 en twee  in de GD 
8 zorgden voor twintig wed-
strijden die meestal in veel 
beter weer konden worden 
gespeeld dan vooraf was voor-

speld. 
In de 8 dus slechts twee  kop-
pels, die in een onderling duel 
mochten spelen om de titel. 
Koos en Renate versloegen 
daarin Mark en Guustha. 
In de 7 waren er zowaar nog 

TCS Marathon 
Amsterdam
Ruim 17.000 lopers uit 146 
verschillende landen hadden 
zich aangemeld voor de ma-
rathon van Amsterdam die 
zondag 20 oktober werd ge-
lopen onder goede weersom-
standigheden. Het was fris en 
er stond  veel wind met name 
op het stuk naar Ouderkerk 
aan de Amstel. Voor de hele 
marathon geen inschrijvingen 
vanuit Wijdewormer, maar 
wel op de halve afstand.  Re-
nate Hellingman liep een tijd 
van 2.07.55 uur en Peter de 
Vries noteerde die een tijd 
van 1.59.27 uur. Op de TCS 8 
km. had de familie Van den 
Hoogen zich ingeschreven. 
Falco van den Hoogen finishte 
in  34.12, Stephan in 40.34 en  
Richard liep de acht kilometer 
in 44.25.

Tennissers met prijzen



 

Advertentie WW Journaal 190 x 55mm 

 

Pressureless sampling for liquids and solids 
with no flow interruption 

 

 
 

AZ Sampling System 
 

CONTIFLOW 
 

Defined plug volume (Vp): 25ml, 45ml, 75ml or 100ml 
 

 
 

Meer en Duin 220-222 
 

2163 HD Lisse (NL) 
 

Tel: +31 252 674 878 
 

sales@azbenelux.nl 
 

www.azbenelux.nl 
 AZ Benelux Special Valves B.V. onderdeel van Anton Broersma Beheer B.V. 

 

Germieco B.V.
075 - 6216689

Handelsweg 18
www.germieco.nl

1521 NH  Wormerveer
info@germieco.nl

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

Boomverzorging • Bodemsaneringen • Diverse andere werkzaamheden

Gecertifi ceerd in:
VCA** Certifi caat • NEN en ISO 9001 • Groenkeur Certifi caat • SEB 2013 f

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

www.germieco.nl

 

*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*  

WIST U: 

 DAT BIJ ONS PARKEREN GRATIS IS  

- DAT WIJ (GROTE) GROEPEN KUNNEN 
ONTVANGEN  

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

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO 
CADEAU BIJ HET AFREKENEN 

 

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

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!

Bouw & onderhoud Neckerstraat 147A, Wijdewormer
0299 - 40 23 54  www.vanrielbouw.nl

BouW & oNderhoud

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

www.veldboereenhoorn.nl 

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

www.viruma.nl
Nijverheidsweg 30  Beverwijk, tel. 0251-229094

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

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

KRITI

*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*

WIST U:

- DAT BIJ ONS PARKEREN GRATIS IS

- DAT WIJ (GROTE) GROEPEN KUNNEN 
ONTVANGEN

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

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO 
CADEAU BIJ HET AFREKENEN 

(Geldig op dinsdag, woensdag en donderdag)
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Eén van de beste gitaristen van Nederland
Nick van Leeven leeft voor de 
muziek. Deze 20 jarige gitarist 
en zanger woont al zijn hele 
leven in Wijdewormer, maar 
op de basisschool was nog he-
lemaal niet duidelijk dat Nick 
zou gaan kiezen voor het leven 
als artiest.
Zijn talent was toen nog niet 
echt zichtbaar en hij durfde 
er ook niet zo mee naar bui-
ten te komen. Hij zat wel op 
de NKT Theaterschool in Pur-
merend waar hij gestimuleerd 
werd om creatief te zijn. Mu-
ziek was niet cool op de basis-
school, hoewel meester Klaas 
wel degelijk zag welk talent 
Nick bezat. Ondanks dat speel-
de hij toch niet de hoofdrol in 
de musical van groep acht.
Op het NKT kwam hij er achter 
dat hij goed kon zingen en hij 
heeft in die periode meer dan 
60 keer opgetreden in musi-
cals in het theater De Purma-
ryn.
Nick heeft de liefde voor mu-
ziek niet van een vreemde; 
zijn moeder zingt al jaren in 
een popkoor in Purmerend en  
zijn vader is een groot muziek-
liefhebber van vooral Rock en 
Blues.

Carrière
Op het NKT ontdekte Nick 
dat hij gitaar kon spelen en 
dat was het begin van zijn 
carrière als gitarist. Sinds 
hij is gestopt bij het NKT, is 
hij zich gaan toeleggen op 
de gitaar. Hij heeft alles zelf 
geleerd via YouTube. Nick is 
een autodidact en heeft een 
zeer goed ontwikkeld relatief 
gehoor en kan nummers als 
hij ze hoort, vrijwel direct 
naspelen.
Al tijdens zijn middelbare 
school opleiding heeft 
Nick auditie gedaan op 
het conservatorium in 
Amsterdam. Hij werd 
aanvankelijk afgewezen, 
omdat zijn muziekstijl nog 
onvoldoende ontwikkeld 
was. Een jaar later heeft hij 
het opnieuw geprobeerd 
en is toen gekozen uit een 
groep van honderden andere 

auditanten. Nick zit inmiddels 
in het 2e jaar van deze 
vierjarige hbo-opleiding. 

Spotify
Op zestienjarige leeftijd 
heeft Nick zijn eerste album 
opgenomen (What’s under 
the hat). Dit is en blues/
rock album. Aanvankelijk 
stond dit album op Spotify 
en iTunes, maar sinds kort 
heeft hij het gehele album 
verwijderd, omdat het niet 
meer representatief is voor de 
artistieke fase waarin hij zich 
nu bevindt. Op dit moment is 
Nick gitarist van de band La-
Nique. Met deze band heeft 
hij vorige maand in de kleine 
zaal van Paradiso gespeeld. 
Op  15 november staat La-
Nique met Nick als gitarist in 
de Melkweg in de finale van 
de Amsterdamse popprijs. 
Zijn trotse ouders zullen daar 
zeker aanwezig zijn om hem 
aan te moedigen.
De artiestennaam van Nick is 
Nick Veanz; onder deze naam 

met de focus op elektronische 
muziek met een blues sausje. 
Hij probeert een soort sub-
genre te ontwikkelen dat het 
midden houdt tussen blues/
soul en elektronische muziek. 
Binnenkort komt de eerste 
single uit van het nieuwe 
album. Deze zal dan weer te 
beluisteren zijn via Spotify.

Frontman
Over vijf jaar wil Nick met zijn 
eigen muziek als frontman 
in de grote zaal van Paradiso 
staan. Nick denkt dat hij de 
rest van zijn leven als artiest 
zijn geld zal gaan verdienen. 
Ook heeft hij de ambitie om 
internationaal door te breken, 
maar eerst wil hij zijn opleiding 
op het conservatorium 
afmaken. Daarna gaat hij pas 
een plan uitstippelen voor 
zijn internationale carrière. 
Voorlopig is Nick dus nog te 
zien en hopelijk ook te horen 
in onze mooie polder.

Elisabeth Gans-Rus overleden
Op 16 oktober is Elisabeth 
Gans-Rus op 96-jarige leeftijd 
overleden. Elisabeth is gebo-
ren op 19-07-1923 in Ilpendam 
en woonde vanaf 1941 in de 
Wijdewormer. In 1942 trouw-
de ze met Hendrik Gans die al 
op 52-jarige leeftijd overleed. 
Na 52 jaar in de Wijdewormer 
gewoond te hebben verhuisde 
ze op haar 70e naar De Tien 
Gemeenten in Purmerend. Ze 
kwam nog regelmatig in de 
Wijdewormer en tot een jaar 
of 5 geleden ging ze nog naar 
de Soos.  Ze is in haar eigen 
appartement in De Tien Ge-

Elisabeth Gans

meenten overleden. In een 
volgend journaal schrijven we 
een in memoriam over haar.

René Provoost

treedt hij ieder weekend in 
het gehele land op. Boekingen 
doet hij nog allemaal zelf via 
zijn website (www.nickveanz.
com).
Nick is bezig met een solo 
album dat waarschijnlijk in 
mei 2020 klaar zal zijn. Hij is 
een nieuwe weg ingeslagen 

Nick in volle actie
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Stikstofcrisis heeft ook grote impact op ónze boeren
Op 1 oktober werd Nederland 
verrast door een groots boe-
renprotest op het Malieveld. 
Twee weken later, op 16 okto-
ber, was de opkomst nóg gro-
ter. Ook in de Wijdewormer 
was dit protest zichtbaar, niet 
alleen vanwege het enorme 
spandoek langs de A7, maar 
ook omdat deze snelweg voor 
boeren uit de regio en vanuit 
Friesland en Groningen een 
belangrijke route naar Den 
Haag is. 
Ook bij de boerenbedrijven in 
onze polder is dit probleem 
heel actueel. Er waren dan 
ook veel Wijdewormer agra-
riërs aanwezig op het Malie-
veld, van wie een groot deel 
met de trekker was gekomen. 
Het WWJ was te gast bij de 
familie Stuijt op de Noorder-
weg, om te vragen wat de 
crisis voor hen betekent. Aan 
de keukentafel nemen drie 
generaties plaats. Jos Stuijt is 
een tweede generatie boer, 
en runt samen met zijn doch-
ter Rianne (24) en zoon Paul 
(25) een melkveebedrijf met 
300 koeien. Zijn ouders koch-
ten de boerderij aan de Zui-
derweg in 1962, toen Jos 2 
jaar oud was. Naast zijn vrouw 
Hanna zit hun schoonzoon Jan 
Bakker (26) aan tafel. Jan en 
Rianne hebben niet lang ge-
leden een kind gekregen, en 
de vierde generatie ligt dan 
ook in de wieg. Ook Ardwin 
Lambalk (21) schuift aan. Ard-
win studeert in Dronten HBO 
Agrarisch Ondernemerschap, 
en runt samen met zijn ou-
ders een melkveebedrijf aan 
de Noorderweg. Hier verzor-
gen ze dag in dag uit hun 120 
melkkoeien. 

Complex
De stikstofcrisis is een com-
plex onderwerp. In Nederland 
is de uitstoot van stikstof te 
hoog en dus moet die worden 
beperkt. Alles wat stikstof uit-
stoot, ligt onder een vergroot-
glas. Een staatscommissie 
onder leiding van de vorige 
commissaris van de koning in 
Noord-Holland, Remkes, heeft 

aangegeven dat harde keuzes 
moeten worden gemaakt en 
dus zal in alle sectoren moe-
ten worden nagegaan hoe dat 
kan. Remkes komt nog met 
een vervolgrapport, maar gaf 
nu al aan dat de veestapel zal 
moeten worden ingekrompen 
en de maximumsnelheid voor 
auto’s omlaag. 

Natura 2000
De agrarische sector levert 
een heel groot deel van de 
uitstoot en dus ging daar ook 
de meeste aandacht naar uit. 
Dat boeren iets zullen moe-
ten veranderen lijkt duidelijk, 
zeker agrarische bedrijven 
die dichtbij zogenaamde Na-
tura-2000 gebieden liggen, 
worden mogelijk hard getrof-
fen. De Wijdewormer wordt 
van bijna alle kanten omringd 
door zulke gebieden, zoals het 
Twiske, Ilperveld, Jisperveld, 
Oostzanerveld, Varkensland, 
Wormerveld en de Kalverpol-
der. In de praktijk vallen alle 
bedrijven onder deze risico-
gebieden, omdat ze dichter 
dan twee kilometer van deze 
gebieden zijn gelegen. Neder-
land heeft specifieke normen 
vastgesteld voor de hoeveel-
heid stikstof die in deze ge-
bieden op de grond mag neer-
slaan. En dus wordt gesproken 
over verkleining, zelfs halve-
ring van de veestapel en van al 
dan niet gedwongen uitkoop.
De frustratie zit hoog, zo mer-

Links Jos Stuijt rechts Paul Stuijt

Trekkers op het Malieveld

ken we tijdens het gesprek. In 
de afgelopen jaren is er sprake 
van zwalkend beleid, waar nie-
mand nog wat snapt. Ardwin 
licht toe; “31 jaar lang hadden 
we het melkquotum. Dat werd 
in 2015 afgeschaft, waardoor 
er geen limiet op de productie 
meer zat. Dit leidde tot inves-
teringen in stallen én in meer 
vee.  In 2017 sloeg dat alweer 
om, toen het fosfaatreductie-
plan werd gelanceerd, wat er 
juist weer op gericht was om 
minder vee te houden. Boeren 
moesten zo’n 8,3% fosfaat-
uitstoot reduceren. In 2018 
werden vervolgens de fosfaat-
rechten ingevoerd. Een boer 
moest dan de rechten kopen 
op een bepaalde uitstoot van 
fosfaten. Dit komt neer op  

€ 8000,- per koe, en dat moest 
je betalen over de (gestimu-
leerde!) groei tussen 2015 en 
2018. De boeren moesten dus 
óf veel geld uitgeven, óf weer 
inkrimpen. Dit jaar is daar de 
stikstofcrisis bijgekomen. Hoe-
wel daarover veel onduidelijk-
heid is, is het de zoveelste klap 
in het gezicht van de boeren.’ 
Het algemene beeld is daarom 
dat het overheidsbeleid niet 
consistent is. Het roept veel 
frustratie en onduidelijkheid 
op en iedere nieuwe maatre-
gel brengt ook weer extra kos-
ten mee.

Overheid zwalkt
‘De inkt van de ene regelge-
ving is nog niet droog, of er 
komt weer iets nieuws’, zegt 
Jos. Het gezelschap noemt het 
ene na het andere voorbeeld, 
waaruit blijkt dat het beleid 
van de overheid zwalkt, on-
duidelijk is, en zelfs strijdig zou 
zijn met wat écht goed is voor 
mens, dier en milieu. Dat de 
frustratie hoog is, is duidelijk 
af te lezen. 
Na hun deelname aan de pro-
testdagen in Den Haag hebben 
ze er nog geen vertrouwen in 
dat de politiek met een op-
lossing komt. Jos: ‘De politiek 
weet zelf niet eens hoe het 
nou precies zit, want ze stellen 
alles maar uit.’ 

Gert Oskam
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Onderweg naar Den Haag

Op naar het Malieveld om steun te tanken
Jos Stuijt, Jan Bakker en Ard-
win Lambalk waren alle drie 
aanwezig op het Malieveld,op 
1 oktober en op 16 oktober. 
Zij gingen beide keren met de 
trekker. Het initiatief voor de 
eerste protestdag ontstond 
vooral op kanalen als Face-
book en Whatsapp. De on-
derhuidse frustratie die veel 
boeren ervaren kreeg hier 
aandacht. Het was voor de 
drie boeren direct duidelijk 
dat de actie steun verdiende, 
en al snel besloten zij om deel 
te nemen aan de actiedag en 
met de trekker naar Den Haag 
te gaan.
‘Je kunt niet zomaar de poort 
dichtdoen’, zegt Jos. Op bei-
de bedrijven blijven dan ook 
mensen achter om de boel 
draaiende te houden. Ook een 
protestbord mocht niet ont-
breken: “Wie gaat het land-
schap beheren, als u de boer 
laat creperen? Nederland we 
zijn de regels zat!!” en “Het 
stikstof is niet het kwaad, 
maar de regels van de staat!!” 
Het zijn de leuzen die levens-
groot voor- en achterop de 
trekker van Jan en Jos prijken. 
Na een kop koffie om 05:30 in 
de ochtend, vertrok het drie-

tal met wat brood voor onder-
weg in twee trekkers richting 
Den Haag. ‘Het voelde zo gek 
om met zijn tweeën in de trek-
ker de snelweg op te rijden, 
dat we besloten binnendoor 
te gaan’, vertelt Jan. Via het 
pontje Buitenhuizen en over 
binnenwegen arriveerden ze 
tegen 10 uur ’s morgens in 
Den Haag. Aanvankelijk moch-
ten er slechts een paar trek-
kers op het Malieveld. Al snel 
werd duidelijk dat de opkomst 
veel hoger was, en werd be-
sloten dat het er 75 mochten 

worden. Dit gaf het drietal de 
gelegenheid om óók op het 
Malieveld te parkeren. 
De dag stond in het teken 
van toespraken, maar ook ge-
sprekken met elkaar. Eén boer 
had een frietkraam achter de 
trekker gehangen, een bedrijf 
sponsorde koffie, en zo was 
de dag een heel saamhorige, 
sfeervolle en vooral een bete-
kenisvolle. 
Bij de tweede protestdag op 
16 oktober waren de heren 
weer van de partij, en de op-
komst was nog fors groter dan 

de eerste keer. Dit keer was de 
organisatie professioneler, en 
sloten ze zich aan bij de voor-
bijtrekkende stoet over de A7, 
A8, A5 en A4 naar Den Haag.
‘De saamhorigheid en de on-
dersteuning uit het land is 
gewoon mooi’, zegt Jan. ‘Bij 
van der Valk kreeg onze groep 
korting op het eten, en bij 
het tankstation kregen we de 
eerste 10 liter diesel gratis.’ 
Navraag leert dat tanken niet 
strikt noodzakelijk was. In een 
tank zit een paar honderd liter, 
dus na 60 liter heen-en-weer 
zit de tank nog steeds aardig 
vol.
Ook in de Wijdewomer was 
de steun zichtbaar. Op diverse 
plekken hing de vlag uit. ‘Van 
Oliecombinatie van der Veen 
hebben we zelfs taart gekre-
gen als steunbetuiging!’ ver-
telt Ardwin zichtbaar stralend. 
Op de taart stond geschreven: 
“zonder boeren geen slag-
room”. 
Wat de volgende stap is, kan 
niemand zeggen. ‘Misschien 
merken ze hoe belangrijk de 
sector is als we een week niet 
leveren.’ 

Gert Oskam

Veel Wijdewormenaren brengen Co Konijn laatste groet
De belangstelling voor de laat-
ste gang van Co Konijn was 
groot. Zowel de gelegenheden 
om te condoleren op zondag 
6 en dinsdag 8 oktober als de 
afscheidsdienst in de Nico-
laaskerk op de Kaasmarkt in 
Purmerend was groot. 
Co Konijn overleed op 3 okto-
ber. Kort voor de kerst 2018 
werd een tumor uit zijn wer-
velkolom/ruggenmerg ver-
wijderd. Dat bleek een naar 
binnengeslagen melanoom. 
Kwaadaardig en na later bleek 
ook uitgezaaid. Hij kreeg me-
dicijnen via VUmc. Ze sloegen 
aan en het zag er allemaal re-
delijk goed uit. 
Na 2 maanden revalideren in 
Purmerend kon Co op 1 maart 
2019 naar huis. Hier heeft hij 
nog ruim een half jaar van zijn 

geliefde Wijdewormer mogen 
genieten. Op 26 september 
werd hij opnieuw opgenomen 
in VUmc. Er bleken nu ook uit-

zaaiingen in z’n hoofd te zitten 
en dit was onbehandelbaar. 
Op 10 oktober kwam een gro-
te uitvaart bus Co ophalen. 

Samen met zijn vrouw Alie, 
zijn kinderen, hun partners 
en kleinkinderen die allemaal 
als het ware rondom de kist 
zaten reden ze samen met de 
boeketten over de Zuiderweg 
naar de Nicolaaskerk op de 
Kaasmarkt in Purmerend. Hier 
was de afscheidsdienst in een 
afgeladen Nicolaaskerk. Ieder-
een was gevraagd om in plaats 
van bloemstukken een witte 
bloem mee te nemen. Zowel 
in de kerk, als thuis bij het 
condoleren stonden bussen 
van het KWF. De opbrengst 
was ca. € 1.000, -. 
In een volgend nummer heb-
ben we een uitgebreid in me-
moriam over deze zo bijzon-
dere Wijdewormernaar.

René Provoost

De bus voor Co
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st In en rond de Wijdewormer valt van alles te beleven en te doen op gebied van kunst en cultuur. 

Het WWJ biedt ruimte aan kleine pareltjes in onze omgeving die het verdienen om wat meer voor het voetlicht te komen. 

Dameskoor heft zich op met jubileumconcert
Het Dameskoor Wijdewormer 
is in januari 2020 precies 25 
jaar oud. Ouder zal het niet 
worden want in de huidige 
vorm houdt het koor dan met- 
een op te bestaan. Maar voor 
het zover is geeft het koor op 
zondag 24 november een jubi-
leumconcert in het Dorpshuis.
Binnen de Bond voor Platte-
landsvrouwen was in de ja-
ren negentig de wens geuit 
om het gezamenlijk zingen, 
om te zetten in een zelfstan-
dige vereniging. Een groepje 
enthousiaste leden hebben 
hierop in januari 1995 offici-
eel opgericht, het Dameskoor 
Wijdewormer. 
Intussen is veel veranderd. De 
Bond voor Plattelandsvrou-
wen heet tegenwoordig Vrou-
wen van Nu en het Dameskoor 
Wijdewormer onderzoekt of 
gezamenlijk zingen in een an-

Dameskoor Wijdewormer

dere vorm behouden kan blij-
ven voor de Wijdewormer.
Maar eerst nog een feestelijk 
concert. Het repertoire be-
staat 24 november uit liedjes 
in het lichte genre. Naast de 
buitenlandse liederen, wordt 

ook de Nederlandse inbreng 
niet vergeten. ‘Wat ons zeer 
verheugt,’ zegt voorzitster El-
lie Smit, ‘is de medewerking 
van Femke Leek, die als solis-
te het koor zal ondersteunen.  
Danielle Hoogland en Marijke 

Graftdijk begeleiden het koor 
op de piano en Marja van der 
Ploeg heeft het dirigenten-
stokje in handen.’
Het concert begint om 13.30 
uur. Entree is gratis.

Wijdewormer en het werk van meester Parlevliet
In de Wijdewormer werkte 
tussen 1929 en 1939 Pieter 
Parlevliet, een jong school-
hoofd (26 jaar toen hij begon) 
en een vernieuwer op het 
gebied van tekenonderwijs. 
Meester Parlevliet geloofde 
niet in het vrije tekenen en 
natekenen dat toen ter tijd 
gebruikelijk was. Dat bracht 
kinderen volgens hem niet 
verder. Hij gaf de schooljeugd 
het hele jaar door specifieke 
opdrachten, afhankelijk van 
het seizoen of evenement of 
na het vertellen van verhalen.
Meester Parlevliet gaf vooraf 
alleen aan om welk onder-
werp het ging en de aanwij-
zingen om goed te kijken en 
zelf te ervaren. Zijn motto 
was: ‘tekenen leer je door 
veel te tekenen’. Het viel bij 
zijn leerlingen in goede aarde: 
in de tien jaar van zijn hoofd-
onderwijzerschap werden 
honderden tekeningen van 
soms uitzonderlijke kwaliteit 
gemaakt. Omdat de kinderen 
vaak de dingen en mensen om 
hen heen als onderwerp had-
den, geven de tekeningen van 
toen een prachtig  kijkje in het 

dagelijks leven van de van ne-
gentig jaar geleden.
Gelukkig heeft Parlevliet een 
groot deel van het werk van 
zijn leerlingen uit zijn jaren in 
Wijdewormer bewaard. Dat 
wordt veilig bewaard in het 
Waterlands Archief. De Par-
levliet collectie is vanaf 23 
november 2019 te zien in het 
Waterlands museum. Er zijn 
een flink aantal originele te-
keningen te bewonderen. Wij-
dewormers lopen de kans hier 
werk van familie terug te vin-
den.  Ook uit het rijke archief 
van Piet Gans van de stichting 
Cultuurhistorie Wijdewormer 
zijn enkele prenten op de ten-
toonstelling te bewonderen.
Wat: Tentoonstelling De Pol-
der op papier
Waar: Purmerends museum
Wanneer: van 23 november 
2019 tot 15 maart 2020
Waar:  Kaasmarkt 20. Purme-
rend
Informatie: www.purme-
rendsmuseum.nl
Kosten: € 5,-  

Tekenaar 
onbekend

Tekening van Pieter Slooten
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In en rond de Wijdewormer valt van alles te beleven en te doen op gebied van kunst en cultuur. 
Het WWJ biedt ruimte aan kleine pareltjes in onze omgeving die het verdienen om wat meer voor het voetlicht te komen. 

Inspirerend klassiek koffieconcert 
Op de laatste woensdagoch-
tend van september regent 
het een beetje. En het lijkt te 
gaan waaien. Door een nat-
te polder  fietsen we onder 
de druipende bomen over de 
Zuiderweg.  Pianist Wouter 
Harbers (33) uit Zeist geeft 
vanaf vanmorgen elke laat-
ste woensdag van de maand 
een gratis koffieconcert in de 
Westzijderkerk in Zaandam. 
Terwijl we in afwachting van 
het  concert met klamme 
kleding een kopje koffie drin-
ken, googelen we waarom 
deze prachtige kerk uit 1680 
ook wel de Bullekerk wordt 
genoemd. Het verhaal gaat 

dat een zwangere vrouw op 
de hoorns van een stier werd 
genomen en tegelijk  een kind 
baarde. Sindsdien heet het 
gebouw in de volksmond dus  
Bullekerk . 
Het is ook de kerk waar caba-
retier Freek de Jonge als kind, 
in de domineesbank, ’s zon-
dags naar de preek van zijn va-
der luisterde. Wat vond Freek 
van de grote  houten pelikaan 
onder de preekstoel uit 1644? 
Het dier is uitgehouwen met 
drie jongen op een nest. Met 
de snavel opent de pelikaan 
haar borst en de hongerige 
jongen drinken van het bloed 
dat uit de wond naar beneden 

stroomt. 
Terwijl we de symboliek ervan 
proberen te begrijpen,  komt 
Harbers binnen en speelt een 
uur lang toegankelijke muziek, 
die hij op een vrolijke en per-
soonlijke manier met grappige 
anekdotes toelicht. De kerk zit 
vol. Vanachter de prachtige 
Blüthner-vleugel speelt hij een 
poëtische nocturne van Chop-
in en het virtuoze Liebestraum 
van Liszt. Daarna sluit hij het 
concert af met een compositie 
van Wibi Soerjadi.
Na afloop mogen we nog even 
met hem praten. We spreken 
een blij mens met als visie 
dat het luisteren naar mooie 

muziek mensen verbindt. 
We gaan komende maanden 
graag nog een keer luisteren. 
Geïnspireerd  stappen we op 
de fiets naar huis. Een dubbe-
le regenboog in de bewolkte 
verte reist met ons mee op 
onze weg terug.
Wat: Koffieconcert
Wanneer: elke laatste woens-
dag van de maand tot eind 
april 2020
Hoe laat: 10.30 – 12.00 uur
Waar: Westzijder- of Bulle-
kerk, Westzijde 75, Zaandam
Kosten: gratis
Info: reserveren is niet perse 
nodig; mail info@wouterhar-
bers.nl, of bel 06 – 2676 3338.

Idealistisch boeren kan goed werken
The biggest little farm is een 
documentaire over came-
raman John Chester en zijn 
vrouw Molly die een dor stuk 
grond  aanschaffen in het boe-
renland rondom Los Angeles. 
Ze starten daar een duurzame 
boerderij waar ze hun eigen 
producten  verbouwen. 
Droneshots tonen bij de start 
van de film een schrikbarend 
beeld: monocultuur met zo 
ver het oog reikt velden vol 
met hetzelfde gewas. Maar 
de film is vooral een inspire-
rend verhaal voor de hele fa-
milie over het verwezenlijken 
van je dromen. Een absolute 

eye-opener en een ode aan 
het idealisme, aan de einde-
loze complexiteit van de na-
tuur en aan de cyclus van het 
leven. 
Het begon allemaal met een 
belofte aan hun hond Todd... 
Het uitgedroogde land wordt 
volgens een ingenieus sys-
teem door het stel verbouwd 
en met de komst van eenden, 
kippen en het hartveroveren-
de varken Emma, wordt hun 
droom langzaam werkelijk-
heid. Dat gaat niet zonder slag 
of stoot; elke dag dient zich 
wel een nieuwe uitdaging aan 
en ze worden geconfronteerd 

met weerbarstige natuurver-
schijnselen. 
Maar John en Molly ontdek-
ken gaandeweg dat de natuur  
voor veel problemen zelf een 
oplossing biedt. Last van lui-
zen? Dat los je zonder bestrij-
dingsmiddelen op met  lieve-
heersbeestjes. Worden de bo-
men kaalgevreten door slak-
ken? Geen probleem, slakken 
zijn het favoriete hapje van de 
eend. Elk beestje of plantje 
heeft zijn doel in de natuur-
lijke orde. De film toont een 
eerlijk, hoopvol en bijzonder 
aandoenlijk  beeld van deze 
zoektocht naar harmonie, die 

ook nog eens  adembene-
mend gefilmd is en bol staat 
van de kleurige karakters, zij 
het harig, wollig, kakelend, 
knorrend, vliegend of krui-
pend.

Wat: Film The Biggest Little 
Farm
Wanneer: 22 november 2019
Hoe laat : 20.30 uur
Waar: Filmhuis Purmerend, 
Kerkstraat 11, Purmerend
Kosten: € 7,50. Vrienden van 
het Filmhuis € 6,00
Info en reserveren : www.film-
huispurmerend.nl

De Karavaan brengt winters theater op locatie
In de zomer, lente, herfst of 
winter laat de Karavaan toe-
schouwers theater beleven 
op bijzondere plekken. Van 
bos tot  fabriek en van be-
drijven tot monumenten. De 
Karavaan presenteert en ont-
wikkelt buitengewoon theater 
op ongebruikelijke locaties in 
Noord Holland. Elk jaar weer 
organiseert ze in de vroege zo-
mer een week lang een festi-
val met tientallen voorstellin-
gen door onze provincie heen, 
waar met regelmaat ook pa-
reltjes van Oerol te zien zijn. 
Maar ook de rest van het jaar 
pakt de Karavaan projecten 

op. De Winterkaravaan van dit 
jaar is gereserveerd voor een 
speciaal talentontwikkelings-
project. Jonge professionele 
makers worden geselecteerd 
en tot december artistiek en 
productioneel begeleid om 
een voorstelling te ontwikke-
len van ruim 20 minuten, die 
passen bij de door de Winter-
karavaan gekozen locatie. De 
kans is groot dat je theaterma-
kers te zien krijgt aan 
het allereerste, prille begin 
van een roemrijke misschien 
zelfs internationale carrière. 
Vorige jaren vonden de voor-
stellingen plaats in de leeg-

staande Ringersfabriek en dit 
jaar in de oude Drukkerij in 
Alkmaar.  
Deze Winterkaravaan biedt 
voor de hele  familie een avon-
tuurlijk kerstuitje. De succes-
volle ingrediënten: bezoekers 
krijgen aaneengeschakeld vijf 
nieuwe korte voorstellingen 
te zien van de verschillende 
jonge makers. Een verrassend 
theatercarrousel op locatie, 
waarbij stamppot en warme 
chocomelk of bier bij de prijs 
inbegrepen zijn.  Het thema 
van de Winterkaravaan dit 
jaar is “Groeizucht”. 

Wat: De Winterkaravaan 2019
Wanneer: 22 t/m 29 decem-
ber 2019
Hoe laat:  van 15:00 – 18:30 
uur of van 19:00 – 22:30 uur 
(op de 22e alleen de mid-
dag-editie).
Waar: De Drukkerij, Marconi-
straat 3-5, Alkmaar 
Kosten:  € 35,00 per persoon 
(incl. winters eten & drin-
ken).  
Tickets zijn te koop  vanaf 18 
oktober.
Info: www.karavaan.nl
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Vogelprimeur voor Wijdewormer
Karin Vaartjes zat zaterdag 12 
oktober in haar tuin zat te kij-
ken toen er een vogeltje voor-
bijvloog dat haar aandacht 
trok. Dit had onder ander te 
maken met de kleurcombina-
tie van grijs en wit, het dol-
kachtige snaveltje en hoe de 
vogel door de boom hipte. ‘Ik 
rende naar mijn camera met 
telelens, die ik altijd paraat 
heb liggen, en probeerde fo-
to’s vanuit binnen in het huis 
te maken’, vertelt Karin. Dit 
lukte alleen niet helemaal en 
dus besloot ze naar buiten te 
lopen. Maar eenmaal buiten 
vloog de vogel weg, om later 
gelukkig terug te komen. 
Omdat Karin de vogel niet kon 
plaatsen stuurde ze de ge-
maakte foto’s naar Ron Gans, 
die nog meer vogels herkent 
dan zij zelf, maar ook hij wist 
zich geen raad met deze mys-
terieuze vogel. Uiteindelijk is 
de foto van de vogel terecht 
gekomen bij Maarten Hotting 
van de Dutch Birding Asso-
ciation (DBA). Omdat hij de 
vogel ook niet herkende, wat 
bijna nooit voorkomt, besloot 
Hotting de foto van Karin door 
te sturen in verschillende app-

groepen. 
Om een lang verhaal kort te 
maken kwam niemand er ach-
ter wat voor vogel het precies 
was, maar hadden ze wel een 
vermoede dat het om een 
spotvogel moest gaan. Dus 
besloot Hotting Karin te bellen 
of hij langs mocht komen. Uit-
eindelijk kwamen er tien men-
sen voor het vogeltje. Met als 
gevolg dat de vogel weg vloog 
en, ook door de inzettende 
schemering, niet meer gezien 
werd die avond. 

Omdat Karin eigenlijk niet 
honderden mensen langs 
de Zuiderweg wou hebben 
werd besloten om met een 
klein groepje van vier man 
de volgende ochtend terug 
te komen om te kijken of de 
vogel er nog was, en of deze 
wel echt bijzonder was. Die 
volgende ochtend, werd de 
vogel weer gespot. Alleen dit 
keer in de tuin van de buren. 
En omdat ze erachter kwamen 
dat het echt een bijzonder 
exemplaar was werden de vo-

gelspotters van de DBA op de 
hoogte gebracht. Het gevolg 
hiervan was dat later die dag 
ruim honderd man naar een 
tuin stonden te staren. 
Dat het een om een bijzonde-
re spotvogel ging was al snel 
duidelijk, maar om welke ging 
het nu precies? Aanvankelijk 
dacht men dat het ging om 
de oostelijke vale spotvogel. 
Dit is een vogel die oorspron-
kelijk uit zuidoost Europa en 
Turkije komt, en in de winter 
richting het zuiden van Afrika 
trekt. Deze vogel is nog nooit 
in Nederland gezien. De aan-
wezige vogelaars waren daar 
niet helemaal zeker van. Zou 
het misschien niet de grote 
vale spotvogel kunnen zijn, 
maar die was nog zelfs in heel 
West-Europa nog nooit waar 
genomen.
Na veel onderzoek is pas op 
22 oktober 2019 bevestigd 
dat het om de grote vale spot-
vogel gaat. En daarmee heeft 
de Wijdewormer officieel een 
primeur te pakken, de eer-
ste grote vale spotvogel in 
West-Europa. 

Lucas van de Weijer

Toen bekend werd dat er mo-
gelijk een bijzondere vogel 
in de tuin van Tineke en Ger 
Veerman zou zitten had Karin 
Vaartjes ze zaterdag al geïn-
formeerd. Waarop Tineke zei: 
‘We zien wel wat er gebeurt.’ 
Toen ze zondagochtend wak-
ker werden, rond kwart over 8, 
stonden er al heel wat mensen 
te kijken. En allemaal hadden 
ze wel iets van een camera of 
telelens op het huis gericht. 
Ger en Tineke lieten die och-
tend de rolgordijnen naar be-
neden om de inkijk tegen te 
gaan en voor de rest stoorden 
ze zich niet zo aan het volk 
voor de deur. Ze vonden het 
leuk dat er zo’n bijzondere vo-
gel in hun tuin zat. Op een ge-
geven moment lieten ze zelfs 
een paar mensen op hun erf 

Grote vale spotvogel, foto Karen Vaartjes

Honderd man met camera en telelens aan de Zuiderweg

De vele kijkers zorgden voor een grote drukte op de Zuiderweg

om geluid en beeldopnames 
te maken. Naarmate de dag 

vorderde kwamen er steeds 
meer mensen kijken, tot er 

iets meer dan honderd man 
langs de weg stonden. Toen 
het avond werd vertrokken ze 
allemaal weer, om die maan-
dag daarop weer terug te 
komen. De drukte herhaalde 
zich maandag en in mindere 
mate ook dinsdag weer. Toen 
de vogel dinsdag niet meer 
gespot werd en het woensdag 
weer rustig was waren Tineke 
en Ger hier toch wel blij mee. 
Ze hebben de vogel zelf wel 
gezien, maar dan alleen via de 
camera van de spotters. Wel 
vermoed Tineke dat ze de vo-
gel de week daarvoor al heeft 
gehoord, want de grote vale 
spotvogel heeft een bijzonde-
re en zeer mooie roep. 

Lucas van de Weijer

De foto is van Karen Vaartjes.
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Opwinding over een spotvogel
Tja, het idee was eigenlijk dat 
ik, na de vlinders in het vorige 
WWJ, een essay zou schrijven 
over de kip van onze buur-
man. Een schattig, wit geve-
derde schoonheid die in het 
weekend zelfs gevulde eieren 
kan leggen, maar het wordt 
toch iets anders.

In het weekend van 12 en 13 
oktober kwamen er berichten 
binnen dat de Zuiderweg vol 
stond met aparte wezens be-
wapend met verrekijkers, tele-
scopen en fototoestellen met 
lenzen van anderhalve meter. 
Hun auto’s stonden half in de 
berm en er heerste een ietwat 
gespannen sfeer. Er was een 
zeldzame vogel gezien.  
Op de internetsites van “Dutch 
Birding” en die van “Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek” 
was te lezen dat er in onze 
polder een zeldzame spotvo-
gel was gespot. En daar moet 

Visarend

je niet mee spotten!!!  In eer-
ste instantie dacht men aan 
de “oostelijke vale spotvogel” 
maar later dachten de mees-
te vogelaars dat ze de “grote 
vale spotvogel” in het vizier 
hadden. Deze zangvogel komt 
normaal voor in Azië, maar 
verandering van spijs doet 

eten, moest dit mooie kleine 
vogeltje met wippend staartje 
gedacht hebben. Uit het hele 
land waren fanatieke vogel-
liefhebbers met thermoskan-
nen en broodtrommels, naar 
de Zuiderweg gekomen om dit 
te aanschouwen. 
Zondagmiddag ben ik, samen 

Glasvezel laat nog op zich wachten
De Wijdewormer voorzien van 
glasvezel voor beter en snel-
ler internet zal nog even op 
zich laten wachten. De aanleg 
is aanmerkelijk lastiger dan 
voorzien, zo heeft Glasvezel 
Buitenaf laten weten.
In januari van dit jaar kwam 
witte rook voor glasvezel in 
onze polder. Er waren vol-
doende aanmeldingen om de 
aanleg van glasvezel in Zaan-
streek Waterland Buiten mo-
gelijk te maken. Glasvezel Bui-
tenaf, het bedrijf dat glasvezel 
gaat aanleggen, ging aan de 
slag met de voorbereidingen, 
samen met aannemer NKM. 
Doelstelling was om rond deze 
tijd de eerste aansluitingen te 
realiseren. Dat bleek te opti-
mistisch. Hoe komt het nu dat 
het zoveel langer duurt dan 
voorgespiegeld? 
Glasvezel buitenaf meldt hier-
over in de nieuwsbrief die op 
11 oktober is verstuurd naar 
iedereen die zich heeft aange-
meld: “Door de waterrijke om-
geving en de vele betrokken 
partijen kosten deze (voorbe-

reidingen) meer tijd dan we 
in andere gebieden zien. We 
kiezen daarbij voor zorgvuldig-
heid boven snelheid.” 
Tijdens een informatiebijeen-
komst voor ambassadeurs 
(de buurtbewoners die bij de 
campagne betrokken waren) 
is dit verder toegelicht. Zo 
kost het vergunningentraject 
meer tijd dan verwacht. Bo-
vendien kan de glasvezel niet 
altijd door openbare grond 
en moeten er ook afspraken 
worden gemaakt met particu-

liere grondeigenaren. Wat de 
planning verder lastig maakt, 
is dat de aannemer tijdens het 
stormseizoen van oktober tot 
april niet in de dijklichamen 
mag graven. Verder zijn be-
paalde gebieden ontoeganke-
lijk tijdens het broedseizoen.
Wat betekent dit nu voor ons, 
bewoners van de Wijdewor-
mer? Glasvezel Buitenaf kiest 
voor een gefaseerde aanleg 
van glasvezel. De kaart van 
ons gebied laat zes gebieden 
zien. Ze starten pas met een 

volgend gebied als het voor-
gaande is afgerond. Het eerste 
gebied dat glasvezel krijgt, is 
Purmerland, naar verwachting 
vanaf april 2020. Glasvezel 
Buitenaf kan nog geen uit-
spraak doen over het deelge-
bied dat daarna aan de beurt 
komt en hoe lang de aanleg in 
alle gebieden totaal duurt. 
Is er dan een ander alternatief 
dan het internet dat we nu 
al hebben? De kans dat een 
andere aanbieder ons gebied 
gaat verglazen – zoals KPN 
wil gaan doen in de bebouw-
de kommen van de Beemster 
en Landsmeer – is minimaal. 
Glasvezel Buitenaf heeft be-
keken welke overlap er zit in 
de adressen die KPN in Lands-
meer wil verglazen en die 
binnen het gebied liggen dat 
Glasvezel Buitenaf gaat aan-
sluiten. Dat zijn er nog geen 
20. KPN stopt dus daar waar 
het te duur voor ze wordt, en 
dat zijn wij zeker. Er zit dus 
niets anders op dan geduld te 
hebben.

Mark van de Weijer

Deelgebieden Zaanstreek Waterland Buiten

met een buurman (zonder kip) 
nog een uurtje wezen kijken, 
maar toen liet die kleine rak-
ker zich niet zien. Dat kan ook 
gebeuren. De dag erna had ik 
meer geluk. Na een half uur 
gewacht te hebben, kwam 
die af en toe uit de struiken 
en konden we hem zien, om 
vervolgens voor langere tijd te 
verdwijnen. 
Maar niet getreurd, boven de 
weilanden zagen we opeens 
een visarend, achterna geze-
ten door 2 kraaien. FANTAS-
TISCH!!!  Soms zit het mee. Na 
verloop van tijd liet de spot-
vogel zich nog een keer zien 
en kon ik tevreden huiswaarts 
keren. Kon ik weer een leuk 
verhaaltje schrijven, wat u nu 
zit te lezen.
Wederom dank aan Ron Gans 
voor de tip en Karen Vaartjes 
voor de foto’s van wereldklas-
se! Top. 

Sjaak Mol



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

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

OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
Brandstoffen en Smeermiddelen

ZUIDERWEG 15 1456 NC  WIJDEWORMER

tel. 0299 - 421035  fax 0299 - 437576

     www.oliecombinatievanderveen.nl

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

Tel. 0299 - 421903   www.wendejong.nl

HANDELSONDERNEMING

JAN KOK

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

Neckerstraat 179
1456 AA  Wijdewormer

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

Beschoeiing
Bestrating
Riool aansluiten
Zand
Grond

Cor Konijn   06 - 22601356
Niels Konijn 06 - 22399866

Noorderweg 113
1456 NL  Wijdewormer

Telefoon: 0299 - 421817

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

warme en koude buffetten

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

Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer 

Hoog percentage geslaagden voor 
de eerste keer!

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

www.nicoboots.nl
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Stadsmens Hans van Weely hield van de polder
Hans van Weely was geïn-
teresseerd in mensen, hield 
van oude auto’s, van lesgeven 
en van schrijven. Zo schreef 
hij vanaf 2008 ook voor het 
Wijdewormerjournaal. Hij 
schreef over 80-jarigen uit de 
polder, over mensen die 50 
jaar waren getrouwd en gaf 
aandacht aan muziekuitvoe-
ringen, cabaret en toneel en 
natuurlijk over toertochten 
van de Superb Seven club. In 
de tijd van de eindexamens 
was hij ook actief met het ver-
melden van de geslaagden en 
was dan bijzonder geïnteres-
seerd in zijn oud-leerlingen. 
Tevens heeft hij geschreven 
over geëmigreerde Wijde-
wormernaren en hoe het nu 
met ze ging. Ook hierbij zaten 
oud-leerlingen van hem. 
Hans is op 7 maart 1945 ge-
boren in Amsterdam. Na de 
lagere school ging hij naar de 
HBS en studeerde daarna eco-
nomie. Hij huurde toen een 
kamertje op een boot en later 
een kamer in een studenten-
huis in Amsterdam Noord. 
Na zijn studie werd hij leraar 
economie en boekhouden op 
het Ir Lely Lyceum, ook in Am-
sterdam.

Binnenvaartschip
In 1970 ontmoette hij Afra, 
met wie hij in 1974 samen een 
oud binnenvaartschip kocht 
in de Keizersgracht. De boot 
werd helemaal opgeknapt en 
ze gingen er samenwonen. In 
die tijd was op een boot wo-
nen een beetje alternatief 
en samenwonen heette nog 
hokken. Maar voor hen was 
het ideaal, vooral omdat Afra 
muziek studeerde en dit op 
de boot ongestoord kon doen. 
Hans gaf naast zijn baan ook 
nog les op avondscholen. 
En hij werd nog een keer ver-
liefd, maar nu op een auto. 
Een Lotus Seven. Hij was van 
jongs af aan al in auto’s ge-
interesseerd, werd op de 
middelbare school lid van de 
“Jeugdautomobielclub”, waar-
van hij later ook bestuurslid 
werd. De Lotus die hij had ge-

zien was prachtig en niet duur. 
Maar hij vond dat hij hem niet 
kon kopen. Afra dacht daar 
anders over, en zei, als je er 
nu zo gek van bent zou ik het 
doen, anders krijg je er later 
spijt van. De jongensdroom 
werd werkelijkheid, Hans had 
zijn Lotus Seven. 
Hans was een echt stadsmens, 
maar Afra hield meer van de 
natuur. In 1978 besloten ze 
daarom te verhuizen naar de 
Wijdewormer. Ze kochten een 
ark op de Ringdijk. Ook hier 
kon Afra ongestoord muziek 
maken. Voor Hans was het 
uitproberen of hij wel geschikt 
was voor de stilte. Maar het 
beviel hem geweldig. Enig na-
deel: de ark was erg klein. Om 
die reden kochten ze in 1982 
een nieuwbouwhuis aan de 
De Grootweg. 

Toertochten
Buiten wonen was Hans erg 
gaan waarderen en ook de 
tuin. Hij gaf nog steeds les in 
Amsterdam, maar in 1988 ging 
hij lesgeven op het Da Vinci 
college in Purmerend. Hier-
door kreeg hij wat meer tijd. 
In 1984 was hij lid geworden 
van de autoclub Superb Seven 
en werd secretaris, deed de 
ledenadministratie en de laat-
ste 8 jaar ook de eindredactie 
van het clubblad. Hij organi-
seerde tevens toertochten. 
Op 21 mei 2017 organiseer-
de hij nog een tocht door het 
Noord-Hollandse polderland-
schap met een start en finish 
bij ons dorpshuis. 
De Lotus ging later ook vaak 
mee op vakantie. Afra reed er 

dan met de andere auto ach-
teraan met de bagage, want 
daar is een Lotus Seven nu 
eenmaal niet voor gebouwd. 
Maar daar gingen ze dan van-
af het vakantieadres wel mee 
toeren. Naast de Lotus had 
Hans meer hobby’s. Zo gin-
gen ze samen veel fietsen en 
wandelen. Ook was hij gek op 
muziek en gingen ze veel naar 
klassieke concerten. 

Gedichten
Een grote hobby was het ma-
ken van gedichten. Dat deed 
hij al als puber. Hij gaf toen 
al in eigen beheer boekjes 
met gedichten uit. Later heeft 
hij met een groep vrienden, 
waaronder Sjoerd Kuyper 
(die vroeger ook op de Ring-
dijk woonde) een uitgeverij 
opgericht met de naam Fizz 
Subvers Press. Op festivals 
verkochten ze boekjes voor 
een kwartje. Later gebeurde 
dit via een officiële uitgeverij 
en in 1981 bracht hij zijn bun-
del “De ideale lijn” uit. Op een 
van de eerst pagina’s lezen we 

al “aan Afra”. Maar naast Afra 
en de Lotus had Hans nog een 
grote liefde: poezen. Deze lief-
de was zo groot, dat hij er een 
gedichtenbundel over maak-
te. 
Toen hij 61 werd kon hij met 
een regeling met vervroegd 
pensioen. Hij vond lesgeven 
nog steeds leuk, maar het 
onderwijs veranderde en hij 
vond het steeds zwaarder 
worden. Hij gaf daarna nog 
wel les aan immigranten en 
hij gaf bijlessen. Het liefst aan 
pubers, dat vond hij echt leuk. 
Dit heeft hij nog een aantal ja-
ren gedaan. 
Maar zijn energie werd in al-
les minder en hij werd som-
berder. Hij had een keer pijn 
op zijn borst en de ambulance 
kwam. Toen de ambulance er 
was ging het weer wat beter 
en hij wilde niet mee naar het 
ziekenhuis. Maar later, in juli 
2019 was hij zo verzwakt dat 
hij de trap niet meer op kon. 
Hij stemde in dan toch maar 
naar het ziekenhuis te gaan. 
Daar bleek na onderzoek dat 
Hans prostaatkanker had met 
uitzaaiingen. De verwachting 
was dat hij nog 2 jaar te le-
ven had. Na een aantal weken 
echter werd hij overgebracht 
naar Novawhere waar hij op 
31 augustus 2019 overleed. 
Op 4 september kwamen veel 
vrienden en kennissen naar 
het dorpshuis om Afra te con-
doleren en afscheid te nemen 
van Hans. Hierna werd hij in 
besloten kring gecremeerd.

René Provoost

Hans van Weely in zijn Lotus Seven
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Rubriek over vroeger van 
de Stichting Cultuurhistorie 

Wijdewormer. 

Reacties/tips: 
secretariaat@wijdewormer.nl

Vroeger 

 
door Bart Middelburg 

 

 
Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief 

 
 
 

Nadat de twaalf watermolens 
van de Wijdewormer rond 
1880 waren vervangen door 
een stoomgemaal ontstond 
aan de noordelijke ringdijk 
ter hoogte van de Ooster-
dwarsweg, bij het huidige 
voetgangersbruggetje over de 
ringsloot naar Jisp, een kleine, 
ogenschijnlijk idyllische en-
clave, ver van de bewoonde 
wereld. Tot die enclave be-
hoorden het stoomgemaal, de 
daarnaast gebouwde machi-
nistenwoning en een overblijf-
sel van een van de vier molens 
die er hadden gestaan; van die 
molen resteerde alleen de on-
derbouw, die als woning in ge-
bruik was, en ook wel de afge-
knotte molen werd genoemd.
Die mini-gemeenschap werd 
bevolkt door personeel van 
het gemaal, en door een hoop 
kinderen. Een groot probleem 
was echter dat de enclave 
pal naast de ringvaart lag, en 
niemand destijds nog leerde 
zwemmen – met onvoorstel-
bare drama’s tot gevolg.
Van het gemeenschapje maak-
te in de eerste plaats Friedrich 
Heinrich Christian Müller deel 
uit, in 1851 geboren in Linden 
bij Hannover. Waterschap De 
Wijdewormer kocht de voor 
het stoomgemaal benodigde 
stoommachines en ketels bij 
de Hannoverische Actiën Ge-
sellschaft, en die leverde er 
machinist Müller bij. Fried-
rich Müller betrok de machi-
nistenwoning, en trouwde in 
1885 met Elizabeth Neijburg, 
een dienstbode uit Weesp; 
zij kregen in totaal acht kin-
deren. Het Nederlands heeft 
Müller nooit helemaal onder 
de knie gekregen. In zijn log-
boek, waarin hij werkzaamhe-
den aan het gemaal bijhield, 
noteerde hij bijvoorbeeld: 
‘roekarnale kerstelt’ (rookka-
nalen hersteld), en ‘Machinen 
geputzt’.

Molenaar
Een van de eerste stokers van 
het gemaal was Teunis van 
den Broek, in 1846 geboren 

in de Wijdewormer. Teunis’ 
vader Hendrik van den Broek 
was op dezelfde plek mole-
naar geweest op watermolen 
nummer 11, Teunis zelf op de 
naastgelegen molen nummer 
12. In 1880 maakte Teunis van 
den Broek als vanzelfsprekend 
de overstap naar het gemaal. 
Hij trouwde in 1872 met Neel-
tje Band uit Purmerend, en zij 
kregen vijf kinderen: Hendrik, 
Maartje, Neeltje, Simon en 
Trijntje.

En bij de enclave voegde zich 
wat later ook Jan Beunder, 
in 1862 geboren in Beets. 
Beunder werkte aanvanke-
lijk als boerenknecht in de 
Wijdewormer, en trouwde in 
1888 met Maartje Band uit 
Purmerend. Jan Beunder trad 
vervolgens eveneens in dienst 
van het waterschap als stoker. 
Beunder en zijn vrouw trok-
ken in de afgeknotte molen, 
en kregen daar vier kinderen: 
Simon, Sijvert, Jan en Neeltje.

Hechte gemeenschap
Machinist, stokers, hun echt-
genoten en kinderen vormden 
een hechte gemeenschap. 
Teunis van den Broek en Jan 
Beunder waren bijvoorbeeld 
zwagers: Teunis’ vrouw Neel-
tje Band en Jans vrouw Maar-
tje Band waren zusters. Teunis 
van den Broek was in 1888 
ook getuige bij het huwelijk 
van Jan Beunder. Een week na 
dat huwelijk overleed Neeltje 
Band op 39-jarige leeftijd, en 
kwam Teunis van den Broek er 
alleen voor te staan. 
Een jaar later werd hij getrof-
fen door nog een tragedie. 
Drie van zijn vijf kinderen – de 
13-jarige Maartje, de 11-jarige 
Neeltje en de 7-jarige Simon 
– begaven zich op 20 januari 
1889 ‘des morgens ten tien 
ure’ op het ijs in de ringvaart, 
zakten erdoor en verdronken 
alle drie. Het drama haalde 
alle kranten. ‘Te Wijde Wor-
mer vermaakten zich Zondag 
drie kinderen, een meisje van 
13, een van 11 en een jonge-

tje van ruim 7 jaar van T. v.d. 
Broek, stoker aan het stoom-
gemaal te Wijde Wormer, 
op het ijs, zakten er door en 
zonken spoedig in de diepte 
weg,’ meldde het Haarlemsch 
Dagblad. Twee jaar later, in 
1891, verdronk ook Van den 
Broeks 7-jarige dochter Trijn-
tje in de ringvaart. Teunis van 
den Broek vertrok niet lang 
daarna uit de Wijdewormer, 
ongetwijfeld als een gebroken 
man, vestigde zich als winke-
lier in Oudendijk, maar over-
leed daar in 1899, op 51-jarige 
leeftijd.

In de Ringvaart
Op 9 februari 1893 verdronk 
ook een kind van machinist 
Müller in de ringsloot, de 6-ja-
rige Heinrich. Een jaar later, op 
29 juni 1894, raakte opnieuw 
een kind van Müller in de 
ringvaart; welk kind dat was 
is onbekend. Müllers vrouw 
Elizabeth Neijburg sprong het 
direct achterna. Zij kon echter 
eveneens niet zwemmen, en 
vervolgens sprong ook stoker 
Jan Beunder, die het allemaal 
voor zijn ogen zag gebeuren, 
in het water.
Moeder en kind konden door 
Beunder veilig op het droge 
worden gebracht, en burge-
meester Cornelis Wildschut 
vroeg daarop op 1 augustus 
bij de Commissaris van de 
Koningin in Noord-Holland 
‘eene medaille’ voor de sto-
ker aan. Nadat het kind in de 
ringsloot was beland, schreef 
Wildschut, sprong de moeder 
het na ‘doch liep groot gevaar 
met het kind te verdrinken, 
toen Jan Beunder, geheel ge-
kleed, zich te water begaf en 
de voldoening had moeder 
en kind te redden’. Zo’n ‘edel-
moedige daad’, met gevaar 

Beunders onderscheiding in 
Schuitemakers Purmerender Cou-
rant van 2 september 1894.

Eremedaille voor stoker Jan Beunder na ‘menschlievend hulpbetoon’
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Eremedaille voor stoker Jan Beunder na ‘menschlievend hulpbetoon’

voor eigen leven, verdiende 
‘waardeering’.

Levensgevaar
De Commissaris van de Ko-
ningin wilde eerst nog wel 
weten, schreef hij terug, ‘in 
welk opzicht er voor den sto-
ker Jan Beunder levensgevaar 

heeft bestaan’. Dat bestond 
eruit, antwoordde Wildschut, 
dat Beunder zelf ook ‘niet kan 
zwemmen, en hij de eenige 
persoon was, die hulp kon 
verleenen’.
Op 27 augustus 1894 werd 
vervolgens door ‘koningin-we-
duwe, regentes van het Ko-

ninkrijk’ Emma, namens de 
nog piepjonge Wilhelmina, 
aan Jan Beunder de bronzen 
medaille ‘voor menschlie-
vend hulpbetoon’ toegekend, 
met de beeltenis van Wilhel-
mina, alsmede een ‘loffelijk 
getuigschrift’. Op 6 septem-
ber werd een en ander door 

burgemeester Wildschut aan 
Beunder uitgereikt; ook dat 
haalde de krant. De afgeknot-
te molen werd in de twintig-
ste eeuw langdurig bewoond 
door kunstschilder Simon Kok 
en zijn vrouw, maar brandde 
in 1980 af.

Leden van het gezin van Jan Beunder begin vorige eeuw voor hun woning, de afgeknotte molen; 
Jan Beunder zelf staat vermoedelijk helemaal links.

Jill Piet opent eigen salon
Als je ouders beiden zelfstan-
dig ondernemers zijn, dan ligt 
het misschien wel voor de 
hand dat ook de kinderen tot 
het ondernemerschap wor-
den aangetrokken. Zo gaat dat 
ook bij de familie Piet, want 
dochter Jill heeft op de Nij-
verheidsweg 20 in Purmerend 
haar eigen salon geopend. 
Jill heeft een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste afge-
rond en daarmee was de basis 
gelegd. 
Gezichtsbehandelingen voert 

zij uit met producten die  
100% natuurzuiver zijn. Dat 
vindt zij belangrijk voor haar 
salon. Naast gezichtsbehande-
lingen is Jill ook thuis in wim-
per extensions, 
Wimper lifting en tanden ble-
ken. Voor elk van deze speci-
alisaties heeft zij ook aparte 
cursussen afgerond. 
Voorlopig is de salon nog niet 
alle dagen open omdat de 
laatste dingen die nog goed 
geregeld moeten worden veel 
tijd vergen. Binnenkort hoopt Jill in haar nieuwe salon

zij haar salon full-time te kun-
nen runnen. Om een vliegen-
de start te maken geldt nu een 
korting van €5,-. 
Voor vragen kunt u het beste 
even contact opnemen met 
Jill; 06-23258280 of  
Jillpiet66@gmail.com



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

•  KLEUR- & INTERIEURADVIES

DE INTERIEURSPECIALIST

OP GEBIED VAN:

eterij

Effe Anders
Koemarkt 5

1441 DA  Purmerend

Telefoon:0299 404696
Fax:0299 471779

Mobiel:06 24200896

keuken open v.a. 17.00 uur

(maandag en dinsdag gesloten)
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MB Elektro- & BeveiligingsTechniek

Elektrotechniek
Beveiligingstechniek
Datanetwerken
Intercomsystemen

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

Mail: mark@mb-elektro.nl

80 20161936

Peperstraat 24, Purmerend
 0299-421706   |   www.pietdejongh.nl

Bella pelle
huidstudio

Mirjam Levering-Ligthart

Hallerweg 64
������������������
06 129 065 61
www.bella-pelle.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTE - HUIDVERBETERING

OSAìNE SEA CARE - OXYGENEO

www.degoedetuinen.nl  Wijdewormer  06-10795323

We zijn specialist op het gebied van ontwerp, aanleg, 
renovatie en onderhoud van tuinen.

Groot of klein, wij creëren de tuin die bij u past!



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

WWW.NICOPOEL.NL

WIJ MAKEN HET COMPLEET HELDER. WWW.NICOPOEL.NL

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

INKOMEN OP VOOR LATER?

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

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

Kom vrijblijvend kennismaken!
Een greep uit onze standaard pakketprijzen

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

€ 1.000,-   ZZP’er 
€ 1.250,-   BV
€ 1.250,-   Holding
      Bekijk wat er allemaal in de standaard pakketten zit en onze overige tarieven:
      www.BASadministratie.nl/tarieven
     
                                         Bekijk ook onze salarisadministratie mogelijkheden.
                                           va € 3,50 per loonstrook, vraag een vrijblijvende o�erte aan!   
                                             www.SimpeleLoonstrook.nl/prijzen

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

Boomrooierij
Boomverzoring
Boomveiligheidscontrole
Bomen planten
stoBBenfrezen

075-617 94 75 / 06-218 00 308
www.meijerboomverzorging.nl
info@meijerboomverzorging.nl
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Meer mannen naar de vrijdaglunch
Het gaat de goede kant op. 
Van de 22 mensen die zich 
hadden aangemeld voor de 
vrijdagmiddaglunch op 18 ok-
tober waren 5 man. Misschien 
scoren de heren volgende 
maand nog beter, want het 
was weer beregezellig. 
Daphne Kroezen had voor 
deze lunch een herfst menu 
samen gesteld, maar voordat 
het opgediend werd, was er 
eerst een gezellige conversatie 
met over koetjes en kalfjes zo-
als gebruikelijk. De stemming 
zat er goed in en rond de klok 
van 12.00 uur werd het voor-
gerecht opgediend door Ni-
colet van Houten van SCOW. 
Je kon zien dat het niet haar 
dagelijkse bezigheid is, maar 
desondanks ging er niets over 
het bord, dus een compliment 
is op zijn plaats.

tie. Hierna kwam het hoofd-
gerecht op tafel, dat bestond 
uit portobello paddenstoelen 
gevuld met paprika, gehakt 
en blauwe kaas. Ook al zo’n 
smakelijke verrassing. En als 
dessert kwam een appel muf-
fin met warme stoofappel en 
slagroom op tafel. En ook die 
vond gretig aftrek. 

De volgende lunch is op 15 
november . Voor slechts 8,50 
per persoon (voor de lunch in-
clusief een drankje) kun je  je 
nu al opgeven. Daphne heeft 
al weer iets speciaals in haar 
hoofd om u voor te zetten. En 
mannen, laten we zorgen de 
man-vrouw verhouding in no-
vember weer een stukje beter 
is.

Arie Bierhaalder

Tijd voor wollen truien
De zomer is nu echt voorbij, de 
bladeren verkleuren en vallen 
van de bomen en ook padden-
stoelen zien we her en der uit 
de grond schieten. Het is dus 
weer tijd voor een wollen trui 
of vest, maar voor wie dat wat 
te veel werk is, kan natuurlijk 
ook een nieuwe shawl of muts 

goed van pas komen.
In het breicafé wordt met veel 
plezier gewerkt aan allerlei 
werkstukken en leren we veel 
van elkaar.
Het volgende breicafé is op 20 
november bij Hester van Diën, 
Noorderweg 96.

Anneke den Hollander

Uitslag dames klaverjas 22 oktober
De marsen prijs met 3 marsen was voor Edith Bakker.
Uitslagen:
1.  Marian Zandvliet                5478 punten
2. Alice Kappel                         5407 punten
3.  Sietske Laan                        5253 punten
4. Tine Laan                              5189 punten
5. Barie Klomp                         5144 punten
6. Tonny van der Veen           5006 punten
7. Jannig Konijn                       4937 punten
8.  Marianne Kruijver             4834 punten
De poedel is gewonnen door Rina  Verkuyl.
De volgende Dames klaverjas is dinsdag 19 november
aanvang 20.00uur in het Dorpshuis

Vrijwilligers nodig voor 
Try-Outs in Dorpshuis
De eerste stap is gezet om te 
onderzoeken of het mogelijk 
is om Try-Out cabaretvoor-
stellingen naar het Dorpshuis 
in Wijdewormer te halen. De 
initiatiefnemers Simon Veld-
boer en Arie Bierhaalder heb-
ben een oriënterend gesprek 
gehad met de Stichting POOK 
uit Oost Knollendam, om naar 
hun voorbeeld een soortgelij-
ke organisatie op te zetten.
Al snel bleek dat het alleen 
succesvol kan zijn als er vol-
doende enthousiaste vrijwil-
ligers zijn die bereid zijn te 
helpen bij de organisatie. Ge-
dacht moet worden aan een 
vormgever voor het program-
maboekje, technische mensen 

voor licht en geluid, een zaal 
coördinator, programmeur, di-
verse hand en spant diensten 
voor en tijdens de voorstellin-
gen, etc. etc. Wij verwachten 
minimaal 10 vrijwilligers nodig 
te hebben. Als je daarnaast 
ook in het bezit bent van een 
BHV-diploma, dan ben je extra 
welkom.
Veldboer en Bierhaalder stre-
ven ernaar om het aankomen-
de theaterseizoen al de eerste 
voorstellingen te kunnen or-
ganiseren.
Lijkt het je leuk om te helpen 
met de organisatie, meld je 
dan aan bij;
simon@veldboereenhoorn.nl 
of bierhaalder48@hetnet.nl

Het voorgerecht bestond uit 
pannenkoek met peer, feta, 

rucola, pecannootjes en ho-
ning. Een heerlijke combina-

Het wordt Sportlaan en De Welving 
in Neck-Zuid
De Stichting Cultuurhistorie 
Wijdewormer zou graag een 
paar historisch verantwoorde 
suggesties willen doen voor 
straatnamen in de nieuwe 
wijk Neck-Zuid. Toen secre-
taris Bart Middelburg hier-
over contact opnam met de 
gemeente kreeg hij te horen 
dat die namen al vaststonden 
‘na overleg met verschillende 
stichtingen in de Wijdewor-
mer’.
Maar niet met de SCW, ook 
niet met de Contactcommissie 
of de stichting Wijdewormer 

Gemeenschap. Navraag bij de 
gemeente leert dat in maart 
dit jaar de gemeente contact 
heeft gehad met de sport-
stichting Wijdewormer en met 
de ontwikkelaar BPD. Uit dat 
overleg zijn twee namen naar 
voren gekomen. De sport-
stichting kwam met Sportlaan 
en BPD met “De Welving”.
In april heeft het college van 
B&W deze namen vastgesteld 
en gepubliceerd. Bezwaar ma-
ken is niet mogelijk, zo laat 
een gemeentewoordvoerder 
weten.

Gezellig met z’n allen aan tafel
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Reguliere openingstijden van het dorpshuis

 Van Tot
ma t/m do   19:00  0:00
vr 12:00 2:00
za 16:00 2:00
zo 16:00 23:00

Vaste activiteiten dorpshuis

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

Accordando 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
Vr 8-11 Kaarten EMM 20:00 Foyer.
Za 9-11 Dorpshuis Gesloten 
Zo 10-11 Besloten Feest 13:00 Foyer
Wo 13-11 CC WW + B&W 19:00 Grote zaal
Vr 15-11 Lunch Dorpshuis. Opgeven bij Daphne aan de bar. 12:00 Foyer
Za 16-11 Besloten Feest 14:00 Foyer.
Di 19-11 Damesklaverjassen 19:30 Foyer.
Vr 22-11 Besloten feest 20:00 Foyer.
Za 23-11 Besloten Feesten 14:00 Foyer

Besloten Feesten 20:00 Foyer. 
Zo 24-11 Dameskoor Concert 13:30 Foyer.
Wo 27-11 Sinterklaas circus, kaarten aan de deur kopen 13:30 Grote zaal

Sinterklaas circus, kaarten aan de deur kopen 16:30 Grote zaal
Vr 29-11 Bierproefavond = Vol 20:00 Foyer.
Za 30-11 Munten opmaak avond 20:30 Foyer

Mmv: Mark ter Beek.
Nu de avond om je munten te verzilveren 
Maar als je ze niet meer hebt, ben je ook welkom

Za 07-12 Kerstboomontsteking 20:00  Foyer.



BRONS & KUNSTSTOF LAGERS

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

Noorderweg 99A
1456 NK  Wijdewormer

tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

BUSKERMOLEN
installatietechniek
Wijdewormer

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

Totale badkamer renovatie
Nefi t cv ketels
Loodgieterswerk
Woonhuis ventilatie Itho
Verwarming  
Vloerverwarming

€ 12,95 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

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.

cv installaties, service & onderhoud

CV-installatie / ketelvervanging
Storing
Onderhoudsabonnement

www.tuininga-installatie.nl
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