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School vol vertrouwen voor inspectiebezoek
Het onderwijsteam van obs
Wijdewormer heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt
aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het oordeel
“zeer zwak” dat de onderwijsinspectie in januari dit jaar
schriftelijk bekend maakte
kwam als een dreun binnen
bij iedereen die zich bij de
school betrokken voelt. Maar
al snel wist Marieken Tekstra,
de directrice van de school,
met haar team er weer vol

tegen aan te gaan, met als
gevolg dat het hele team met
vertrouwen uitkijkt naar het
inspectiebezoek in november.
Tekstra had al bij haar aanstelling als directrice bij het
schoolbestuur in augustus
2018 bedongen dat zij een
onderwijsspecialist
mocht
aantrekken om de structuur
van het lesgeven te verbeteren. Een verbetertraject was
al ingezet toen de inspectie
in november vorig jaar kwam

peilen hoe het onderwijsniveau ervoor stond. Net te
vroeg want ze kwamen maar
net iets te kort om dit slechtste oordeel te ontlopen.
Vervolgens is er hard gewerkt
om het niveau op te krikken.
Daarbij is onder meer gebruik
gemaakt van kennis- en ervaringsuitwisseling met De
Harpoen in Jisp. Dit schooljaar kon de obs Wijdewormer
starten met 83 leerlingen verdeeld over vier groepen met

een onderwijsteam van acht
leerkrachten van wie drie dit
jaar nieuw zijn begonnen.
Tekstra: ‘Zowel tegen ouders
die hun kind aanmelden als
tegen sollicitanten heb ik
steeds heel open verteld in
welk proces we zitten. Voor
de leerkrachten betekent dit
traject dat ze voortdurend een
stapje harder moeten zetten.’
Zie ook pagina 3

Wendy Bosker wil buurtmoestuin voor de jeugd
Wendy Bosker heeft bij de gemeente Wormerland een burgerinitiatief ingediend met als
doel te komen tot de aanleg
van een buurt moestuin, liefst
in samenwerking met de obs
Wijdewormer. Ze merkte twee
jaar geleden toen ze in haar
eigen tuin een moestuintje
aanlegde met de zaadjes en
plantjes waarmee Albert Hein
toen actievoerde, dat dit haar
zoontje van toen zes jaar een
heel andere kijk op groente en
fruit gaf.
Voor een buurt moestuin heb
je natuurlijk wat meer grond
nodig dan een tuintje aan de
Pieter Slootweg. Dus keek
Wendy uit naar geschikte en
mogelijk ook beschikbare
grond. Haar oog viel op een
stuk land aan de Ringdijk,
waarvan ze weet dat in beheer
is bij het waterschap en op

een weiland waarop nu een
grote berg zand ligt in verband
met de ontsluiting van NeckZuid, maar waarvan ze niet
weet van wie het is.
Ze presenteerde haar ideeën
in de vergadering van de Contactcommissie van september
en kreeg naast lof voor haar
initiatief ook het advies haar
ideeën wat concreter te maken. Daarvoor vraagt de biologiedocent steun van andere
inwoners van de Wijdewormer, want, zo meent zij, in samenspraak lukt het beter om
de juiste kaders te stellen en
om na te gaan wat realistisch
en uitvoerbaar is.

Wendy Bosker met de oogst uit de moestuin.

Wie zich geroepen voelt kan
contact opnemen met Wendy
Bosker, het liefst op haar telefoon: 06 14997589.
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Komende data
Volgende WWJ
zaterdag 2 november
Kopij uiterlijk op:
woensdag 23 oktober
Ophalen huisvuil
Grijs:
dinsdag 15 oktober
Plastic:
dinsdag 1 en 29 oktober
Groen:
dinsdag 8 en 28 oktober
Oud papier
Op onderstaande zaterdagen:
30 november
Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen
van 11:45 tot 12:15 uur
1 oktober en 5 november

Grof vuil
Grof vuil kan worden afgegeven bij een van de beide
milieustraten, hetzij Purmerend, hetzij Molletjesveer
in Westknollendam. Het
kan ook worden opgehaald.
Daarvoor moet een afspraak
worden gemaakt met HVC.
Dat kan telefonisch: 0800
0700 of via de website: www.
hvcgroep.nl. Op deze website kan ook de afvalkalender
worden geraadpleegd.
Biebbus in Neck
Op onderstaande vrijdagen
van 9:00 tot 17:00 uur
18 oktober
15 november
13 december
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Vergaderingen in het dorpshuis, aanvang 19:30 uur:
maandag 28 oktober
woensdag 13 november jaarvergadering met B&W
Agenda:
19.30 uur Gelegenheid om de tekeningen in te zien van de
dijkverbetering van de Neckerstraat.
20.00 uur Verkeer en veiligheid in Neck.
21.00 uur Toelichting dijkverbetering Neckerstraat door Koos
Woestenburg van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden is op
www.wormerland.nl
In de zoekbalk contactcommissie Wijdewormer invullen.

Mail uw vragen aan B&W voor 19 oktober

Is uw sloot al schoon?
Vanaf maandag 21 oktober
trekken de schouwmeesters
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook
weer de Wijdewormer in om
te controleren of de sloten
voldoende schoon zijn. Een
schone sloot is nodig om het
water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het
storm- en regenseizoen. Dit is
van belang om het grondwater op het afgesproken peil te
houden.

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

Eigenaren van land of tuin
dat aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. Een sloot is
goed onderhouden als (water)planten,
overhangende
takken en afval de aan- en
afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot
heeft goed onderhouden oeverbescherming. Belangrijke
schakels in het watersysteem
zijn de kunstwerken (duikers,
bruggen en dammen). Ook
deze moeten vrij zijn van (water)planten om verstoppingen
te voorkomen.

Woensdag 13 november
houdt de Contactcommissie
haar jaarlijkse vergadering
met B&W van Wormerland.
Wie vragen heeft voor B&W

of aandacht wil voor een
bepaalde kwestie, mail het
de Contactcommissie voor 19
oktober:
ccwijdewormer@gmail.com.

Contactcommissie week verschoven
om verkeersveiligheid
De Contactcommissie heeft
haar vergadering deze maand
een week verschoven naar
maandag 28 oktober. Want
dan komt burgemeester Peter
Tange naar het Dorpshuis in
gezelschap van kernregisseur
Harry Kos en een ambtenaar
van de afdeling infrastructuur
en wegen om met Wijdewormenaren te brainstormen
over de verkeersveiligheid in
en rond Neck.
Naar aanleiding van tal van

kleine en grotere incidenten,
ongelukken en bijna ongelukken, hebben bewoners aangegeven dat ze verbeteringen
willen zien. Wat de ideeën
daarover zijn, wil de burgemeester zelf komen horen en
bespreken wat er beter kan.
Wie hierover wel opvattingen
heeft, maar 28 oktober niet
aanwezig kan zijn wordt uitgenodigd die ideeën te mailen naar de contactcommissie
ccwijdewormer@gmail.com.

Team obs werkt hard aan betere kwaliteit onderwijs
Marieken Tekstra was net
een paar maanden de directrice van obs Wijdewormer
toen de onderwijsinspectie
langs kwam en vaststelde dat
de school als zeer zwak bestempeld moest worden. Een
dreun voor het hele onderwijsteam en voor de ouders.
‘De inspectie kwam voor ons
net iets te vroeg. We konden
nog onvoldoende resultaten
laten zien.’
Het bestuur van de stichting
Opspoor heeft bij haar aantreden een onderwijsspecialist ingehuurd. Opspoor is
de koepel over 37 scholen in
het openbaar basisonderwijs
in Purmerend en omstreken.
En zo deed Bianca Meijer
haar intrede in de obs Wijdewormer. Ondanks het feit dat
om uiteenlopende redenen
vijf leerkrachten de school in
de zomer van 2018 hadden
verlaten, kon Tekstra starten
met een nieuw team met leerkrachten voor alle vier groepen.
Weerslag
Al die nieuwe leerkrachten
wisten dat er een en ander
veranderd zou moeten worden en waren daar al enthousiast mee aan de gang gegaan
toen half november de inspectie langs kwam en de school
als zeer zwak bestempelde.
‘Dat had natuurlijk zijn weerslag op het team’, zegt Tekstra.
‘Ja, aangeslagen waren we allemaal, maar gelukkig was iedereen ook heel strijdbaar en
was het hup, schouders eronder, we gaan ervoor.’
Dan komt het reeds gestarte
proces in een sneltrein. ‘Er
komt zoveel tegelijk op je af,
dat er eerst structuur moet
worden aangebracht. Daar
heeft Bianca een grote rol in
gespeeld, zij had de leiding
over het verbetertraject. Direct na de kerstvakantie is het
hele onderwijsteam twee dagen de hei op gegaan. Er werden afspraken gemaakt over
hoe het beter kon en moest.

Bianca Meijer, Marieken Tekstra en Mirjam Bakker voor een wand met leerdoelen

Tekstra: ‘En gelukkig kregen
we de ouders hier ook in mee,
het werd op korte termijn
georganiseerd, dus moesten
ouders ook snel schakelen om
die twee dagen hun kinderen
ergens anders onder te brengen. We hebben daar alle medewerking in gekregen.’
Vruchten
En dan is het hameren op wat
anders moet. Duidelijke doelen stellen, tijdschema’s aanhouden, aan leermethoden
schaven, reflecteren op hoe
je lesgeeft, goed analyseren
en daar interventies op zetten. Dan hebben de beide intern begeleiders, eigen kracht
Mirjam Bakker en de interim
Bianca Meijer de taak er bovenop te zitten. ‘Nee’, zegt
Bianca, ‘dat vindt niet iedereen altijd leuk. Maar iedereen
weet waarom we het doen.
Dat kregen we ook terug op
de studiedagen die we dit jaar
hielden vlak voor de school
begon. Toen hoorde je, we
zien nu wel vruchten hangen
van wat we gedaan hebben.’
Waar ze het allemaal voor
doen had het team zelf al kunnen constateren bij een werkbezoek aan een school die net
het traject heeft afgelegd van
zeer zwak naar voldoende.
Tekstra: ‘Wat daar vooral op-

valt is de rust die het proces
gebracht heeft. Alle aandacht
kan nu naar de kinderen gaan,
ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Het heeft overigens
wel betekend dat één van
onze mensen ervoor koos niet
verder te gaan in ons traject,
maar heeft gekozen voor zo’n
school met rust.’
Mirjam vult aan: ‘Voor de
leerkrachten heeft een kleine
school het nadeel dat we geen
parallelklassen hebben. Dat
betekent dat je niet even met
je collega uit dezelfde bouw
ervaringen kunt uitwisselen
of kunt sparren. We doen dat
nu met De Harpoen in Jisp.
Ik werk daar ook, Marieken
komt er vandaan, dus de contacten liggen er, we trekken in
dit traject trouwens helemaal
samen op.’
Tussenevaluatie
Aan het eind van het afgelopen schooljaar heeft Tekstra
de onderwijsinspectie gevraagd om een tussenevaluatie. ‘We hebben met de
inspectrice om tafel gezeten
en verteld wat we vanaf het
begin van het schooljaar hebben gedaan om het beter te
krijgen. Zij gaf toen aan dat we
op de goede weg zijn. Dat vonden we heel bemoedigend. Bij
de start van dit schooljaar zijn

we meteen weer volop aan de
slag gegaan.
Ook dit jaar startten we met
3 nieuwe leerkrachten. ‘Allemaal ervaren krachten uit de
Opspoorfamilie’, zegt Tekstra.
‘En Marieken komen de credits toe dat ze die mensen
heeft weten te vinden en aan
de obs Wijdewormer heeft
kunnen binden, het zijn voor
elke school moeilijke tijden
om onderwijzend personeel
binnen te halen en helemaal
als de school in een zeer zwak
traject zit’, zegt Bianca. Tekstra
kleurt ervan.
En hoe ze er nu voor staan?
Alle drie kijken met vertrouwen uit naar de inspectie in
november dit jaar.
Roy Buijze
De obs Wijdewormer start
dit jaar 83 leerlingen, verdeeld over vier groepen.
Twee leerjaren per groep.
Het onderwijsteam bestaat
uit acht leerkrachten, inclusief intern begeleidster Mirjam Bakker plus een onderwijsassistent en de interim
intern begeleidster Bianca
Meijer. Directrice Marieken
Tekstra heeft geen eigen
groep. Zij staat alleen voor
de klas als ze een zieke collega moet vervangen.
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KRITI
GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR
*KRITI ZIT TIJDELIJK OP DE NECKERSTRAAT 3*

WIST U:
Ǧ DAT BIJ ONS PARKEREN GRATIS IS

- DAT WIJ (GROTE) GROEPEN KUNNEN
ONTVANGEN

- DAT WIJ DE CATERING KUNNEN VERZORGEN
VOOR UW FEEST OP LOCATIE
OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE FLES OUZO
CADEAU BIJ HET AFREKENEN

KRITI
GRIEKS RESTAURANT & TAPASBAR

Veldboer Eenhoorn
HORECA & GROOTVERBRUIK

www.veldboereenhoorn.nl

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

B o u w &147A,
o n dWijdewormer
erhoud
Neckerstraat
0299 - 40 23 54 www.vanrielbouw.nl

De gezelligste Pizzeria van Wijdewormer!
Bib Gourmand 2015

Bib
Gourmand
2014
“Menu
Cagliari”
stuzzichini
/ carne
o pesce / dolce
“Menu
Cagliari”

DAK EN GEVEL

stuzzichini / carne o pesce / dolce

€ 35,00 p.p.
€ 35,00 p.p.

Reserveringen:
Reserveringen:
0299
436464 of info@lastoria.nl
0299 436464 of info@lastoria.nl

Catering & Afhaal:
Catering &
Afhaal:
woensdag
t/m
zondag
woensdag t/m zondag

Geopend:
woensdag t/m zondag
Openingstijden:

Lunch:
Lunch:vanaf 12:00 uur
Diner:
17:00 12.00-15.00.
uur
vrijdag vanaf
t/m zondag:
Diner:
Op
vrijdag en zaterdag hebben wij
woensdag
t/m
zondag: 17.00-22.00.
een
dubbele
zitting

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

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

Hier kan uw advertentie staan.

Jachtakte houder Wijdewormer over ganzen schieten in de polder

‘Van jagen is geen sprake meer, het is afschot’
Uiteindelijk gingen de klaagster over jachtoverlast aan de
Zuiderweg, Petra Verwaal en
de jachtaktehouder, S. Seegers
in goede verstandhouding uiteen. Over één ding waren ze
het in ieder geval eens: de
door haar beschreven taferelen hadden weinig met goed
natuurbeheer te maken of
met verantwoord jagen.
Daar had het even niet naar
uitgezien, toen de discussie
tussen hen beide in kilte leek
te zullen vastvriezen. De heer
Seegers was naar de vergadering van de Contactcommissie
gekomen op verzoek van boa
Harry Kos. Deze had om uitleg
verzocht op bij herhaling door
Petra Verwaal in de Contactcommissie gestelde vragen
over het jagen aan de Zuiderweg. Kos zelf was niet aanwezig, tot verbazing van Seegers.
Hij had zich niet voorbereid op
een voordracht, dacht dat hij
slechts vragen hoefde te beantwoorden, maar eenmaal
van wal gestoken hield hij een
duidelijk verhaal.

Jager met afgeschoten ganzen.

Vijf soorten
De Nederlandse jachtwet was
ooit, in de ogen van Seegers,
de beste van Europa, maar is
de afgelopen twee decennia
tig keer herschreven. Sinds
twee jaar heet het de natuurwet en nu mogen er nog maar
vijf soorten gejaagd worden:
de haas, de fazant, de wilde eend, het wilde konijn en
de houtduif. Voor elk van die
soorten geldt een tot enkele
maanden beperkt jachtseizoen.
Ander gevolg van de alsmaar
herschreven jachtwet is dat
het natuurbeheer en de aanwijzingen wat wel en niet

geschoten mag worden nu
bij de provincies ligt. Voor de
Wijdewormer betekent dit
dat de wil van de provincie
Noord-Holland wet is. Elke
maand krijgen de jagers een
nieuwsbrief – hij toont er een
van veertien kantjes – waarop
precies beschreven staat welke soorten geschoten mogen
worden en welke geschoten
moeten worden. Ganzen bijvoorbeeld om het luchtruim
rond Schiphol zoveel mogelijk
vrij te houden van ganzen en
om de schade aan grasland
van boeren zoveel mogelijk te
beperken.

Schadelast
‘En ja, dat betekent hier in de
Wijde Wormer, met allemaal
natuurgebieden er omheen
waar de vogels met rust gelaten worden, dat hier dus
veel geknald wordt. Met jagen heeft het naar mijn smaak
weinig te maken. Het gaat
puur om afschot ten behoeve
van beperking van schadelast.’
Maar als Petra haar observaties herhaalt van jagers die
alles schieten wat ze voor de
loop komt, tot aan een lepelaar aan toe, of aangeschoten
wild dat ze tegen de dijk aan
zag liggen en dat niet werd opgehaald, dan kruist Seegers de
armen voor de borst en schudt
zijn hoofd. Dit zijn beelden die
hij niet herkent en hij is de
grootste jachtactehouder in
de Wijde Wormer. Dit is het
moment van verkilling, maar
even later blijkt dat hij zich net
zo ergert als de klaagster over
wat zij beschrijft. Van jagen is
dan geen sprake meer. Maar
het enig advies dat hij kan geven is: ‘Bel de politie, alleen zij
kunnen optreden.’
Roy Buijze

Seniorenlunch smaakt naar meer deelnemers
Twaalf deelnemers hadden
zich aangemeld voor de maandelijkse lunch van het dienstencentrum
Wormerland.
Daphne Kroezen had ook deze
derde vrijdag van de maand
in het Dorpshuis een heerlijke
lunch bereid.
De eerste gasten binnen kwamen om 11.40 uur binnen en
na een drankje kon men aan
tafel en werd de soep geserveerd. Die werd gevolgd door
een warme schotel met rijst
en stokjes met vlees en kip en
groente. Het zag er smakelijk
uit. De maaltijd werd afgesloten met ijs en chocolade.
Daarna ging een deel huiswaarts, anderen togen naar

het zangkoor, nog nagenietend een heerlijke en geslaagde lunch die voor herhaling
vatbaar is.
Maar, zo melden de organisatoren, de deelname aan
de lunch kan beter. Onder de
twaalf deelnemers deze keer
waren maar twee mannen
aanwezig en dat is teleurstellend. Dus, zo vragen de organisatoren, meldt u snel aan
voor de volgende seniorenlunch Die wordt gehouden op
de derde vrijdag van oktober
en dat is de 18de.
Arie Bierhaalder
Genieten van de lunch in het Dorpshuis.
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Sport in de W
Knolboules kampioen jeu de boules Wormerland
De jeu de boules vereniging
Knolboules uit Oostknollendam mag zich een jaar lang
kampioen van de gemeente Wormerland noemen. Zij
wonnen de onderlinge strijd
met de drie andere verenigingen uit Wormerland: Butje 13
(Wijdewormer), Nova Boules
(Wormer) en de organiserende Odiz Frogs (Kalverpolder)
Met elk 5 koppels (zogenaamde doubletten) streden de vier
verenigingen voor de zesde
keer om de Wormerland Cup
en voor het eerst wisten de
Knolboules te winnen. Dat
ging niet zomaar, want de
onderlinge verschillen waren
zeer klein. Van de in totaal 30
gespeelde partijen wisten de
Knolboules (KB) en Nova Bou-

vlnr Frank Kristians (KB), Jan Steenbakker (NB), Bertha Boon (NB) en
Marcel Bult (KB)

les (NB) er elk 8 te winnen. De
Odiz Frogs (OF) en Butje 13

bleven op 7 gewonnen partijen steken. Aangezien het om

Butje 13 wint herfsttoernooi in Wognum
Uit heel Noord-Holland hadden jeu de boules verenigingen hun vertegenwoordigers
zondag 22 september naar
Wognum gestuurd waar “De
Boulesklinkers” hun jaarlijkse
herfsttoernooi organiseerden.
Ook “Butje 13” is daar jaarlijks
bij en was met 5 doubletten
(tweetallen) vertegenwoordigd.
Dat deden ze succesvol en het
resultaat was, dat bijna alle
doubletten 3 of 4 partijen van
de 5 gespeelde rondes wisten
te winnen. Na een precies
gelijke stand van de beste 2
koppels werd een eenvoudige
werpronde bepalend voor het
vaststellen van de winnaar.
Dat werden Ria Gans en Marja
Roele van “Butje 13”. De enige partij, die ze verloren was
die tegen Piet en Henk Gans
(ook “Butje 13”), maar het
resultaat van de andere vier
partijen was voldoende voor
de eerste plaats. Met een geschenkbon konden ze weer
6

blij naar huis. Aan het toernooi deden ook de
“Butje 13”-leden Buck de Graaf, Henk Spelt,
Annie Vermolen, Nel Weller, André Bijlsma, Leo
van Berkel, Ben Rijmers en Jos Schmarya mee.
Leeghwaterstraat
Ondertussen kunnen alle leden van Butje 13
hun hart ophalen op de nieuw aangelegde banen op het eigen complex aan de Leeghwaterstraat. Het pretentieloos, maar gezellig boulen
gaat het hele jaar door. Er zijn geen verplichtingen m.b.t. het meespelen in regionale competities, want “Butje 13” staat niet ingeschreven
bij de landelijke bond. In oktober worden de
clubkampioenschappen gehouden en in december, januari en februari start de onderlinge
wintercompetitie. Alleen bij sneeuw en regen
wordt er niet gespeeld en de leden hoeven
maar 30 wedstrijden te spelen van de 90 mogelijkheden. Verder kunnen de leden komen
en gaan, wanneer het hen uitkomt. Een succesvolle formule voor mensen, die zich niet willen
binden. Er wordt gespeeld op woensdagavond
(20.00 uur op verlichte banen) en zondagmorgen (10.30 uur). Geïnteresseerde bewoners
kunnen altijd een keertje zonder verplichtingen
komen meedoen.
Leo van Berkel

de meeste gewonnen partijen
ging, moesten de twee best
scorende koppels van Knolboules en Nova Boules een
alles beslissende partij spelen.
Op de foto staan v.l.n.r. Frank
Kristians (KB), Jan Steenbakker (NB), Bertha Boon (NB)
en Marcel Bult (KB) nog broederlijk naast elkaar, maar in
de finale ging het er heet
aan toe. Uiteindelijk wonnen
Frank Kristians en Marcel Bult.
Zij mogen de wisselbeker een
jaar lang in Oostknollendam in
de eigen kantine zetten.
Volgend jaar is Nova Boules
gastheer van dit altijd leuke,
spannende en gezellige toernooi.
Leo van Berkel

Arie enige Wijdewormer
deelnemer jubileumloop

Het was de jubileumloop. Voor de veertigste
maal werd de op 15 september de Zeevangsloop georganiseerd. Ondanks de feestelijke
aanleiding was er maar één aanmelding vanuit
de Wijdewormer.
Arie Bierhaalder liep de 10 km. in 54.49 min.

Arie onderweg naar een tijd van 54.49.

Wijde Wormer
Mike de Dood mocht niet starten in Damloop
Het grote nieuws van de 35ste
uitvoering van de Dam tot
Dam loop was natuurlijk de
warmte en het besluit dat de
organisatoren moesten nemen om de laatste twee startgroepen niet van start te laten
gaan. Dat was een verstandig
besluit al stonden de 4.000
lopers die niet meer mochten
zeker niet te juichen.
Toch is er heel wat afgelopen.
Dat begon al op zaterdag met
de wandeltocht over 20 kilometer, ‘s-avonds gevolgd door
de Night Run over 5 Engelse
mijlen, zeg maar zo’n acht kilometer.
Hiervoor hadden zich 12.000
deelnemers aangemeld.
En dan de zondag. Die begon
met fietstochten over verschillende afstanden, met daarna
het hoogtepunt, de Dam tot
Damloop over tien Engelse
mijlen, ruim zestien kilometer met 45.000 aangemelde
lopers, van wie er uiteindelijk
dus maar 41.000 van start
mochten.
Want was het weer op zaterdag nog prettig om in te lopen, zondag werd het al snel
te warm. Dat hield voor de lopers in dat ze het hoofd koel
moesten houden en vooral
voldoende moesten drinken.
Het kan dan ook geen verras-

sing zijn dat niet iedereen de Damloop tot een
goed einde heeft kunnen brengen. De medische afdelingen konden het niet meer aan, vele
lopers hadden last van de hitte en moesten
verzorgd worden. De organisatie had daarvoor
onder meer een aantal ijsbaden klaar gezet. De
ambulances reden af en aan naar het ziekenhuis.
Eén van de deelnemers die niet meer kon starten was Mike De Dood, die zaterdagavond nog
wel een goede tijd kon noteren in de Night Run
met 29.19 min.
Aan deze Dam tot Damloop deden weer veel
lopers uit Wijdewormer mee, hieronder de namen die mij bekend zijn met enkele tijden:

Vries, Chantal Kruyver en Chantal Jansen allen
de 5 EM Night Run.
Lotte Schot liep de mini loop M6 jaar in 4.15
min.
Atie van Diepen heeft de 20 km. wandeltocht
uitgelopen met haar dochter Barbara en Josien
Wingelaar.
Arie Bierhaalder

De tien Engelse mijlen
Petra Konijn wedstrijd in 1.25.12 uur
Bianca Balvert en Remco Forget de Business in
1.23 uur.
Floris Appel Business in 1.40.55 uur
Tessa Noom recreatie in 1.26.11
Renate Hellingman recreatie in 1.39.18 uur
Bas Doeksen recreatie in 1.47.39 uur
Ellen Mac Geemen recreatie in1.53.19 uur
De Night run
Mike De Dood in 29.19 min. goed voor zesde
plaats
Michael Gans in 33.59 min.
Renate Hellingman in 42.09 min
Yurri Hellingman in 45.35 min.
Linda Klut-de Goede in 49.29 min.
Mark De Goede in 50.06 min.
Jay Hellingman, Marcel Mulder, Jordy Mulder,
George van Wanrooy, Nadja de Vries, Caroline van der Stelt, Renate Schellevis, Saskia van
der Werf, Linda Schot, Frank Bijvoet, Lynde de

Mike de Dood in de Night run

Raad van State stopt snelle verhuizing De Kraaien
De verslagenheid bij hockeyclub De Kraaien was even
groot toen de Raad van State
de aanleg van nieuwe hockeyvelden aan de Fortuinweg in
Zaandijk verbood vanwege de
stikstoflast in ons land. Omdat het nieuwe sportterrein
grenst aan een Natura 2000
gebied vond de hoogste bestuursrechter de aanleg vooralsnog onverantwoord.
Maar al snel zei de Zaanse
wethouder Slegers dat De

Kraaien linksom of rechtsom
zeker zullen verhuizen naar
de Fortuinweg. En ook de gemeenteraad schaarde zich in
grote meerderheid achter de
verhuisplannen van de gemeente en de hockeyclub.
Toch betekent de uitspraak
van de Raad van state een lelijke streep door de rekening.
De hockeyclub had erop gerekend dat de aanleg van de
velden dit najaar een aanvang
zou kunnen nemen en dat

ze zou kunnen starten met
een grootscheepse fondsenwervingsactie om voldoende
financiën bijeen te brengen
voor de bouw van een nieuw
clubhuis.
Volgens Marike Heringa, het
bestuurslid van de Kraaien met de verhuizing en de
nieuwbouw in haar portefeuille, gaat het bestuur van
de vereniging begin oktober
met wethouder Slegers om
tafel om te bespreken wat de

opties nu zijn. Het vonnis betekent opnieuw tijdverlies dat
de hockeyers moeilijk kunnen
lijden omdat zowel de huidige
velden aan de Zuiderweg als
het clubhuis daar hard aan
onderhoud toe zijn. De uitkomsten van dit beraad zullen
bepalen of het bestuur nog
een extra ledenvergadering
bijeenroept voor de algemene ledenvergadering van het
najaar die voor half november
staat gepland.
Roy Buijze
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SANITAIR SPECIAALZAAK

SANDERS

NIEUWSTRAAT 31 - 33
TEL. 0299 423908 PURMEREND

SPECIALE AFHAAL PRIJZEN

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

gas, sanitair,
verwarming,
mengkranen,
radiatoren,
keukenkranen,
klemfittingen,
klokthermostaten

Kom vrijblijvend kennismaken!

Een greep uit onze standaard pakketprijzen
€
€

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

€ 1.000,- ZZP’er
€ 1.250,- BV
€ 1.250,- Holding
Bekijk wat er allemaal in de standaard pakketten zit en onze overige tarieven:
www.BASadministratie.nl/tarieven

Kom het gerust eens proberen
als cadeautje aan jezelf of voor
een ander!
Ada Hanemaaijer
06 47177587
www.adacadabra.nl

GEREEDSCHAP IN BRUIKLEEN

DESKUNDIG ADVIES

GAS SANITAIR
VERWARMING

Speciaalzaak in:

Bekijk ook onze salarisadministratie mogelijkheden.
va € 3,50 per loonstrook, vraag een vrijblijvende offerte aan!
www.SimpeleLoonstrook.nl/prijzen

Ringdijk 24
1456 AJ Wijdewormer
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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
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BOUWT U EIGENLIJK WEL VOLDOENDE
INKOMEN OP VOOR LATER?

Boomrooierij
Boomverzoring
Boomveiligheidscontrole
Bomen planten
stoBBenfrezen
075-617 94 75 / 06-218 00 308
www.meijerboomverzorging.nl
info@meijerboomverzorging.nl

WEET U WELKE RISICO’S UW
ONDERNEMING IN GEVAAR BRENGEN?

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

Sport - vervolg
EMM jaarvergadering en kaartavond
op 8 november
Schaatsvereniging Eendracht
Maakt Macht (EMM) houdt
haar jaarvergadering op
vrijdag 8 november in het
Dorpshuis in Neck. De jaarvergadering begint om 19.30
uur, maar vanaf 20.00 uur kan
er worden ingeschreven voor
het kaarten en keezen.
Voorzitter Dick de Jong zegt:
‘We doen dit kaarten elk jaar
en sinds een paar jaar hebben
we daar het keezen aan toegevoegd. We hebben vorig jaar
de kaartavond gecombineerd
met de jaarvergadering in de

hoop dat er meer leden naar
de vergadering komen. We
hopen met deze tijdige aankondiging dat er net zoveel
keezers komen als tijdens de
feestweek.’
Tevreden is De Jong over het
aantal inschrijvingen voor
het jeugdschaatsen. Zestien
kinderen zijn aangemeld om
onder leiding van de trainers
Demi van Schagen en Dionne
Gaffeler elf zaterdagen op de
kunstijsbaan in Hoorn aan hun
techniek te gaan werken.

Aerobic vereniging ODIN zoekt leden
Wil je sportief bezig zijn en
aan je conditie werken dan
is aerobic O.D.I.N een fijne
sportclub. Kom langs en overtuig jezelf of het iets voor jou
is. Elke maandagavond van
20:00 -21:00 uur ben je van
harte welkom voor een gratis
proefles in de sportzaal van
het Dorpshuis in Wijdewormer.
Wil je lid worden, dan is de
contributie € 70,00 per jaar.
Dan krijg je ook tweemaal per

jaar een gezellige avond met
een spel of een Nieuwjaars
borrel in de winter, en als afsluiting voor de zomervakantie een fietstocht, Amerikaanse fuif of BBQ. Om de vijf jaar
is het tijd voor een jubileum
activiteit. Zo gingen we de afgelopen keren naar Mario of
we deden een stadswandeling in Alkmaar met lunch en
boottocht, of een Salsa dans
workshop.

Laatste weken Knook a.g.f. niet vlekkeloos
Afgelopen zomer is het grootste gedeelte van
het bedrijf van Theo Knook aan de Noorderweg
verhuisd naar de Baanstee-Noord. Dat is niet
helemaal vlekkeloos verlopen.
In het verleden is het hek wel eens van de brug
gereden, en werd er wel eens een lantaarnpaal
aangetikt, maar in de laatste week werd alles
samengevat. Nadat kort ervoor het hek van de
brug was gereden, en deze half in de sloot lag,
nam een transporteur de bocht op de brug iets
krap, en belandde met zijn voorwielen naast de
brug.
Opmerkelijk is dat grote vrachtwagens de
krappe bocht doorgaans prima blijken aan te

Krappe bocht te grote uitdaging voor busje.

kunnen, maar voor dit busje bleek het toch te

moeilijk. Het busje stond op
kiepen, en kon er niet meer
op eigen kracht uitkomen.
Cees Jonk kwam aanrijden in
een oprijauto, maar al snel
werd opgeschaald en werd
het beste (oude) paard van
stal gehaald. Niet veel later
hing het busje in de kraan, en
werd deze weer netjes op zijn
wielen neergezet. De chauffeur kon zijn weg daarna weer
vervolgen.
Gert Oskam

Pieter Slooten monument opgeknapt
Het monument van Pieter
Slooten wordt al jaren onderhouden door Henk Gans.
Voor 4 mei zorgt hij dat alles er weer netjes uit ziet. Zo
maakt hij het monument en
de kettingen schoon, schildert
de helm, maakt de kettingen
weer zwart en schildert indien
nodig de letters van het monument. De rest van het terrein
onderhoudt de gemeente.
Toen Henk een keer met Ruud
Tensen aan de praat raakte
over het monument bood
Ruud aan om mee te helpen.
En zoals Ruud zelf bescheiden
zegt, is hij vanaf 2018 het hulpje van Henk. Ruud verbaasde
zich over de slechte staat van

Opgeknapt Pieter Slooten monument

de palen die rond het monument staan. Op de vorige ver-

gadering van de Contactcommissie benoemde hij dit. ‘Het

ziet er niet uit, kapotte palen
en de heg is niet gesnoeid.’
Wethouder Harold Halewijn
beloofde het op te pakken.
Tijdens de vergadering van
de Contactcommissie van 9
september kwam Ruud hierop terug. Alle palen waren
vernieuwd en stonden mooi
recht. Hij wilde Harold hiervoor een compliment geven,
maar die was die avond verhinderd. Wij gingen natuurlijk
direct kijken. Het is inderdaad
mooi geworden. Maar als het
paadje naar het monument
ook nog een keer opnieuw
gelegd kan worden, dan is het
nog mooier.
René Provoost
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Piet en Marjan Beets 50 jaar getrouwd
Piet en Marjan Beets traden
op 29 augustus 1969 in het
huwelijksbootje. De tijd vliegt
voorbij in een goed huwelijk,
dus dit jaar bereikte het echtpaar de gouden status; 50 jaar
getrouwd!
Piet Beets is geboren in een
woonhuis op het terrein van
het transportbedrijf Beets, en
groeide op om de hoek; op de
Noorderweg. In 1965 was er
in het toenmalige dorpshuis
een toneeluitvoering waar
Piet natuurlijk niet ontbrak.
Wie ook aanwezig was, was
Marjan. Zij mocht na de nodige afspraken met haar vader
samen met een vriendin óók
naar die uitvoering.
Om de dorst te lessen, zou
Marjan aan de bar een drankje halen voor haar en haar
vriendin. De bar was echter
druk bezet met potige kerels,
waardoor het voor Marjan
een enorme klus was om een
drankje te bestellen. Piet, zelf
ook één van die grote kerels,
zag de worsteling en vroeg
“Wat moet je hebben?” Nadat
Marjan dat had door gegeven,
nam Piet ook de portemonnee over om te betalen. Met

Burgemeester Tange brengt het gouden echtpaar Beets felicitaties en
een kristallen vaas

de drankjes liep ze vervolgens
weer terug naar haar vriendin,
maar in alle commotie was ze
haar portemonnee vergeten!
Haar vriendin stelde haar gerust door te zeggen dat Piet
geen kwade is, en al snel was
de beurs weer op zak.
Marjan sliep die avond bij
een vriendin, dus viel het niet
zo op dat ze uiteindelijk later
thuis was dan eigenlijk was
afgesproken. Piet en Marjan
hielden contact. Niet veel later was er een feestje waar
de twee graag samen naartoe
wilden gaan. Maar, het mo-

ment was ook daar om het
thuisfront van Marjan in te
lichten dat ze samen met een
leuke man wilde gaan. Piet
zou Marjan op komen halen,
en tevens kennismaken met
haar vader. Marjan wachtte
Piet op bij de deur, maar op
de achtergrond hoorde ze
haar vader tegen haar moeder
zeggen “een echte vent vraagt
hoe laat hij haar thuis moet
brengen”. Deze onbedoelde
letterlijk stille hint werd echter opgevangen en ingefluisterd bij Piet. Toen Piet de hand
schudde, was al snel de vraag

hoe laat hij haar dochter thuis
moest brengen. “Dat was natuurlijk een schot in de roos”,
aldus Marjan.
En zo kwam het dat het echtpaar enkele jaren later in
het huwelijksbootje stapte.
Marjan is altijd betrokken geweest bij het transportbedrijf,
en ze verhuisde dan ook snel
naar de Wijdewormer. Van
1969 tot 1982 hebben ze aan
de Wildschutweg gewoond,
waarna ze verhuisden naar de
Oosterdwarsweg.
Toen veel later Piet niet meer
zo de kar kon blijven trekken
en de kinderen die rol steeds
meer overnamen, zijn ze uiteindelijk in 2013 op de Noorderweg gaan wonen. Dat is
tevens de plek waar burgemeester Tange op dinsdag 27
augustus langskwam om het
gouden echtpaar te feliciteren. Hij kwam het echtpaar
een kristallen vaas overhandigen ter ere van dit jubileum.
Een week later hebben Piet
en Marjan dit samen met een
grote groep vrienden en familie gevierd in Oudendijk.
Gert Oskam

Baggerwerkzaamheden in stilte voltrokken
Begin augustus kregen de bewoners van Neck en een gedeelte Neckerstraat een brief
van de firma Schilder over
baggerwerkzaamheden in de
stille Ringvaart. Nu wisten wij
niet wat de stille Ringvaart
was. Maar volgens de firma
Schilder is de stille ringvaart
het stuk dat loopt vanaf het
Wormerpad, langs de Achterdichting tot aan de golfbaan(?).
Beetje verwarrend, omdat
het in dit geval ging om het
stukje langs Neck vanaf de
brug tot aan de eerste ark op
de Neckerstraat en het stukje
langs de Munnikdijk tot aan
het viaduct van de A7. Op 14
augustus was er een informa10

Cutterzuiger in de Ringvaart.

tieavond in het dorpshuis, met de aannemer
J.P. Schilder, het Hoogheemraadschap als opdrachtgever en iemand van het ingenieursbureau Niebeek. Net iets minder dan het aantal
bezoekers van 5.
In de brief stond vermeld dat ze hun uiterste
best gingen doen om de overlast en de hinder
tot een minimum te beperken. Dat is gelukt,
want de meeste bewoners hebben het nauwelijks in de gaten gehad. In de Ringvaart kwam
een bootje, dat ze een cutterzuiger noemen.
Deze bracht de diepte langs Neck van 140 naar
150 cm en langs de Munnikdijk van 130 naar
140 cm. Er is geen vaste bodem verwijderd. De
cutterzuiger met 100 pk zoog de “baggerspecie” op en bracht het via een buis naar het depot op de Zuiderweg 1. Veel bewoners dachten,
nog een waterberging? De 3000 kubieke meter
baggerspecie ligt opgetast tot het na indroging
over het perceel kan worden verdeeld.
René Provoost

Duiven melken is een uitstervende hobby
Hans Loor houdt al sinds 1976
postduiven. Hij is begonnen
in Oostzaan waar hij per toeval in contact kwam met de
duivensport. Hij verzorgde de
duiven van zijn buurman en
toen deze plotseling overleed,
heeft Hans de duiven overgenomen. Hij is daarna nooit
meer gestopt.
De duivensport is een wedstrijdsport waarbij de deelnemers hun duiven wekelijks inkorven en op een afgesproken
punt loslaten. Duiven kunnen
enorme afstanden afleggen
in korte tijd. De langste vluchten zijn wel 1300 kilometer.
Duiven zijn bijzonder trouwe
vogels en kunnen zich uitstekend oriënteren. Zodra ze zijn
gelost, zullen zij direct richting
hun hok vliegen alwaar de duivenmelker al staat te wachten
om de aankomsttijd te registreren. Duiven kunnen wel
75 kilometer per uur vliegen
en dat ook nog eens zeer lang
achter elkaar volhouden.
Ochtendvlucht
Hans heeft zo’n 60 duiven in
zijn hokken aan de Noorderweg en iedere dag om half
acht opent hij de ramen, zodat
zijn duiven kunnen uitvliegen
voor de ochtendvlucht. Hans
maakt dan ondertussen de
hokken schoon. Na een klein
uurtje roep hij ze weer binnen
door te fluiten en met de voe-

Hans woont in het ouderlijk
huis van zijn vrouw Bertine
Wijhenke. Aanvankelijk vond
Bertine het heel interessant
dat Hans duiven had, maar nu
gedoogt zij het. Zij weet hoe
belangrijk de hobby voor haar
man is. Het gaat wel ten koste van de vakantie; de duiven
moeten iedere dag vliegen en
gevoerd worden. Zij gaan wel
af en toe een paar dagen weg
samen; dan verzorgt de broer
van Hans de duiven.
Hans Loor met een van zijn duiven. Foto Dick Hartog

derbak te rammelen. Vanaf
april beginnen de wedstrijdvluchten. Iedere zaterdag
staat Hans dan bij zijn hok in
de lucht te turen.
Het is de spanning die deze
sport zo mooi maakt. Je verzorgt de hele week de duiven
om ze in topconditie te brengen en dan is het op zaterdag
hopen dat jouw duif de beste
tijd maakt. De tijd wordt geregistreerd doordat de ring aan
het pootje van de duif langs
een sensor gaat die op het
platje van het hok is bevestigd.

moment. En er komen nauwelijks nieuwe leden bij. Je moet
natuurlijk een stuk grond hebben om je duivenhok te bouwen. Daarnaast moet je een
paar duizend euro investeren
om te kunnen deelnemen aan
de vluchten; de apparatuur
om de ringen te registreren is
vrij duur.

Club van 65+
Duiven melken is een uitstervende hobby. De gemiddelde
leeftijd in de club van Hans
ligt boven de 65 jaar, precies
de leeftijd van Hans op dit

Weg kwijt
Heel af en toe raken de duiven
door vermoeidheid de weg
kwijt. Je kunt ze dan op de
vreemdste plekken aantreffen.
Het beste wat je kunt doen als
je zo’n duif ziet, is hem voeren
en hem eventueel vangen. Via
het nummer van de ring van
de duif kan via de website van
de duivenorganisatie npo de
eigenaar worden opgespoord.
Hans vangt zelf ook af en toe
verdwaalde duiven op in zijn
hokken. Hij neemt dan contact
op met de eigenaar en dat levert altijd leuke contacten op.
Duivenmelkers hebben elkaar
veel te vertellen, omdat ze
een hobby hebben die verbindt. En natuurlijk omdat ze
het met elkaar eens zijn over
zeker één ding: duivenmelker
ben je voor het leven.
Arthur Keur

Herdraagbare kleren voor mensen in
nood
Sam’s Kledingactie steunt Cordaid en Mensen in Nood om
bewoners in rampgebieden
helpen te overleven. Dat doet
Sam’s kledingactie, zoals de
naam al aangeeft door jaarlijks kleding in te zamelen.
Het best helpt herdraagbare
kleding en schoeisel. Dat geeft
de hoogste opbrengst en zo
kan Sam’s het meeste geld
doorgeven aan de mensen die
dat het hardst nodig hebben.

In beperkte mate kun je tassen, accessoires en huishoudtextiel inleveren.
U kunt uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken afgeven op 2 november van 10.00
tot 13.00 uur in het Dorpshuis
in Neck. Voor meer informatie
over Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl.

www.germieco.nl
Gespecialiseerd in:
Grondwerkzaamheden • Bestratingen • Waterbouw • Groenvoorzieningen • Sport & Spel
Boomverzorging • Bodemsaneringen • Diverse andere werkzaamheden

Gecertiﬁceerd in:
VCA** Certiﬁcaat • NEN en ISO 9001 • Groenkeur Certiﬁcaat • SEB 2013 f
BRL Uitvoering bodemsanering • Fundeon & Aequor erkend Leerbedrijf • CO2 Prestatieladder niveau 3

Germieco B.V.
075 - 6216689

Handelsweg 18
www.germieco.nl

1521 NH Wormerveer
info@germieco.nl
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Autorijschool Nico Boots
Uw vertrouwde adres in de Wijdewormer

THE BEST STEAK IN TOWN

Hoog percentage geslaagden voor
de eerste keer!

keuken geopend vanaf 17.00 uur
dinsdag en woensdag gesloten

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

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

Weerwal 15, 1441 AL

Purmerend

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

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

OLIECOMBINATIE VAN DER VEEN
*
*
*
*
*
*
*

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

Tel. 0299 - 421903

Brandstoffen en Smeermiddelen
ZUIDERWEG 15 1456 NC WIJDEWORMER

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

www.wendejong.nl

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

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

Buurtvereniging aan het woord

Ringdijk nooit eerste, het ging echt om het plezier
De Ringdijk is zoals de meeste
buurtverenigingen, opgericht
bij het 350-jarig bestaan van
de Wijdewormer. De afgelopen jaren deed de Ringdijk
niet meer mee met de zeskamp. Maar er zijn natuurlijk
heel veel jaren dat ze wel hebben meegedaan.
We zoeken eerst contact met
de laatste captain, Herbert
Kamphuis, maar hij verwijst
naar Bob Fransen. Bob is 56
jaar en heeft een loodgietersbedrijf. Hij is een geboren Wijdewormernaar en heeft zijn
hele leven op een ark op de
Ringdijk gewoond. Voordat hij
captain werd, was zijn vader
Hugo captain. Hugo heeft dit
gedaan vanaf de oprichting en
is zo’n 15 jaar captain geweest.
Bob is helemaal in de voetsporen van Hugo getreden, want
ook hij is zo’n 15 jaar captain
geweest. Daarnaast waren er
altijd “hulpcaptains’ ter ondersteuning, zoals Klaas Brevé
en Ruud Auee. Na Bob is Herbert captain geworden samen
met zijn zoon Stefan en met
ondersteuning van Klaas en
Dory Brevé.

Kleine buurt
Zo’n jaar of 6, 7 geleden kregen ze geen team meer bij elkaar en besloten ze niet mee
te doen. Een herstart is er tot
op heden nog niet geweest.
De Ringdijk is natuurlijk ook
een kleine buurtvereniging. Er
liggen in totaal 45 arken. In de
beginjaren kregen ze nog wel
een team bij elkaar, maar je
bent ook afhankelijk van wat
jongeren. Niet elke 50-plusser
wil nog tegen een zeephelling
op lopen. Bob vertelt dat er
steeds meer jaren waren dat
ze een team bij elkaar moesten krijgen met hulp van familie, kennissen en vrienden
van buiten de polder. Vaak
ook op het laatste moment.
Soms moesten de zaterdag
voor de zeskamp nog bewoners over de streep worden
getrokken om mee te doen.

De Ringdijk in actie op de zeephelling (2008)

En soms werd er zelfs tijdens
de zeskamp nog gevraagd wie
er met het volgende spel mee
wilde doen.
Succesvolle jaren
Maar we willen graag terug
naar succesvolle jaren. Bob
weet te vertellen dat ze nooit
1e zijn geweest. Maar dat was
ook niet erg, het ging echt
voor het plezier en dat hadden ze. Maar ze hebben ooit
wel een prijs gewonnen. Een
soort poedelprijs omdat ze 5
jaar achter elkaar als laatste
waren geëindigd. Ze deden
ook mee met de playback,
maar ook niet altijd, omdat
het al moeilijk genoeg was om
een zeskampteam bij elkaar
te krijgen. Er werd dan een
avond of 2 geoefend en dan
maar kijken hoe het zou gaan.
Het oefenen gebeurde bij Bob
of bij Klaas en Dory.
Klaas en Dory zijn er altijd bij
betrokken geweest en met
de zeskamp zorgden ze altijd
voor koffie. Toen hun zonen
nog thuis woonden waren die
ook altijd van de partij. Bob
schiet nog een nostalgisch
moment te binnen. Dat was
het tijdens het 375-jarig bestaan van de Wijdewormer.
Per ark betaalde iedereen 25
gulden en iedereen was er
ook bij betrokken. Toen was
er echt saamhorigheid en het
was gewoon erg gezellig. De

hele dijk was versierd, er werden ringen met de figuurzaag
uitgezaagd en in alle kleuren
geverfd en aan het begin van
de Ringdijk was een toegangspoort. Het ging altijd wel democratisch vertelt Bob. Ideeën waren welkom en werden
als het kon ook meegenomen.
Herstartgeruchten
Nog even wat nostalgische
momenten van de zeskamp.
De zeepkist was daar een belangrijk deel van, maar het
ging net iets anders dan bij de
meeste buurtverenigingen. Zo
hadden ze een keer een oranje rookbom achter de zeepkist gebonden, maar hij bleef
maar roken. Ze hebben ook
een keer een pitstop gedaan.
Er moest toen een biertje worden gedronken en de banden
werden opgepompt. Ja, zo
kom je aan een prijs met 5 jaar
als laatste. Maar we hadden al
begrepen dat winnen niet het
belangrijkste was. Ook werd
de zeepkist een keer muzikaal
begeleid met trommels, gitaren en een banjo. Op de vraag
of er ooit nog een herstart
komt antwoordt Bob: ‘Niet
door mij, maar er gaan af en
toe wel geruchten.’ Terugkijkend zegt Bob, ik heb er altijd
heel veel plezier aan beleefd.
We waren altijd wel aanwezig
en ik heb veel gelachen.

Dijkkrant
Behalve de zeskamp, het 350en 375-jarig bestaan, heeft
de buurtvereniging de Ringdijk nooit andere activiteiten
gedaan. Dat wil niet zeggen
dat er nooit geen buurtactiviteiten waren op de Ringdijk, maar niet uit naam van
de buurtvereniging. Dan een
activiteit van bewoners achteraan de dijk, dan in het middengedeelte of vooraan. Ook
is er een aantal jaren een Dijkkrant geweest die twee keer
per jaar uit kwam met allerlei
weetjes en dingetjes. De krant
werd geschreven door Hugo
samen met ex bewoner Sjoerd
Kuiper.
Wat Bob nog wel kwijt wil is
dat als je elkaar op de Ringdijk nodig hebt, dan ben je er
ook voor elkaar. Op dit moment is er op de Ringdijk ook
wel weer saamhorigheid. Zo
was naar aanleiding van het
aangeboden contract van het
Hoogheemraadschap
bijna
iedereen die kon, aanwezig in
het dorpshuis. Dat houdt de
gemoederen op dit moment
iets meer bezig dan de zeskamp. Ook dit jaar deed de
Ringdijk niet mee met de zeskamp, maar wie weet, worden
de geruchten werkelijkheid en
zien we ze in 2020 weer in actie. Dat zou heel leuk zijn. De
foto is van Dick Hartog.
René Provoost
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Uit de Kunst
Lichtjesavond en overleden
geliefden
In de laatste week van oktober en eerste week van november zijn er overal activiteiten om overleden geliefden te
herdenken. Ook bij ons in de
buurt.
Nog geen tweehonderd meter
van de plek waar het water
van de Where, de Beemster
Ringvaart en het Noord Hollandskanaal in elkaar overlopen, ligt in Purmerend een
stille begraafplaats van ruim
een halve hectare. Het kleine
kerkhof van bijna anderhalve
eeuw oud, ligt verborgen aan
de rand van het oude stadscentrum.

Op zaterdagavond 26 oktober
2019 zijn de paden van dit
Kerkhofje schitterend verlicht
met fakkels, vuur en lichtjes.
Iedereen die dat wil kan die
avond samen of alleen stil
staan bij de herinnering aan
een overledene. Deze liefdevolle gedachtenis avond is
open voor iedereen, ongeacht
geloof of achtergrond. Er zijn
op het kerkhof verschillende
speciale monumenten zoals
een plek voor kinderen die
voor of bij de geboorte zijn
overleden. Er is ook een speciale herdenkingsplek voor
slachtoffers, die abrupt bij een
verkeersongeluk zijn omgekomen. Op een andere plek kunnen mensen worden herdacht
voor wie het leven te veel pijn
deed. Er is een vlinderboom
14

In en rond de Wijdewormer valt van alles te beleven en te doen op gebied van kunst en
Het WWJ biedt ruimte aan kleine pareltjes in onze omgeving die het verdienen om wat m

waar persoonlijke herinneringen aan geliefden of wensen
zijn opgehangen. Er kan een
kaars worden opgestoken en
worden geluisterd naar muziek.
Ook op de begraafplaats in
Neck zijn Lichtjesavond-initiatieven mogelijk, de gemeente Wormerland laat weten er
open voor te staan.
Wat
: Lichtjesavond
Wanneer : 26 oktober 2019
Waar
: Kerkhof Overweerse Polderdijk 24, Purmerend
Kosten : gratis
Info
: www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl

Noord Hollands Kanaal 200
jaar
Tweehonderd jaar geleden
gingen de spaden de grond in
voor de aanleg van het Noord
Hollands Kanaal. Een wereldwijd uniek project door de tot
dan toe ongekende lengte van
80 kilometer. Vanwege de duinen was het voor Amsterdam
toen nog onmogelijk om de
kortere weg via IJmuiden naar
zee te graven.
Onder leiding van ingenieur Jan Blanken werd de
bestaande vaarroute vanaf
Amsterdam verbreed, uitgediept, gegraven en waar nodig doorgebroken. De werkzaamheden zetten zich via
Purmerend en Alkmaar voort
tot het Marsdiep in Den Helder. Dijken werden versterkt,

pontbruggen aangelegd en
sluizen gebouwd. Een ontzagwekkende en uiterst kostbare
operatie waarbij alles met de
hand werd gedaan. De polderwerkers kwamen uit België, Zuid en Oost Nederland
en Duitsland. Ze werkten van
vroeg tot laat en kleumden ’s
nachts samen in plaggenhutjes langs de modderige dijken.
Ze verdienden een schijntje. ’s
Winters wanneer het vroor en

delingen@gildepurmerend.nl
Deelname € 3,50 per persoon.

er geen werk en dus geen loon
was, beroofden ze hongerig
en ellendig en tot woede van
de omwonenden, de dorpen
rond het nieuwe kanaal.
Dit en andere verhalen, bijvoorbeeld over het aanvankelijk heftige, kortzichtige verzet
van Purmerend tegen de aanleg is tot eind oktober te zien
in het Purmerends Museum.

nacht daarna niet kunnen slapen.
Dit zijn de beginregels van
Zwarte Schuur, de roman die
Oek de Jong schreef veertig
jaar na zijn debuutroman Opwaaiende Zomerjurken. Het
is een prachtig boek geworden over kwaad en geweten,
over de demonen die een leven begeleiden en over vrouwen die confronteren. Andere

Wat
: “200 Jaar Noord
Hollands Kanaal”
Wanneer : tot 27 oktober
Waar
: Purmerends
Museum op de Kaasmarkt in
Purmerend
Kosten : entree 5 €
Op verzoek en afspraak organiseert het Gilde Purmerend
in combinatie met een bezoek
aan het museum, voor een
groep van 5 tot 10 mensen
een informatieve rondleiding
rond het Noord Hollands kanaal in Purmerend. stadswan-

Oek de Jong:
In bed, bij het licht van een
kaars, had ze zich naar hem
omgedraaid en hem zwijgend
en onafgebroken aangekeken,
en hij had haar aangekeken,
onafgebroken, als om zijn betrouwbaarheid te bewijzen.
Allebei hadden ze de hele

Blij met uitbreiding redactie

cultuur.
meer voor het voetlicht te komen.
bekende werken van Oek de
Jong zijn: Cirkel in het gras,
Hokwerda’s kind en Pier en
oceaan.
Op vrijdagavond 8 november
2019 spreekt Alexander Reeuwijk met Oek de Jong over onder meer Zwarte Schuur in het
kader van “Boeken bij Betje”
schrijver Oek de Jong. Er zijn
nog een paar kaartjes verkrijgbaar, wel snel reserveren (zie
volgende pagina bovenaan).
Wat
: literaire salon met
Oek de Jong
Wanneer : 8 november 2019
Waar
: Agrarisch Museum Westerheem in Midden
Beemster
Kosten : 10 €
Meedoen: mail boekenbijbetje@gmail.com
Senioren songfestival
“Talent is niet gebonden aan
leeftijd” zegt mevrouw Klomp,
terwijl ze haar persoonlijke
interpretatie van “Ben ik te
Min” van Armand instudeert.
Ze vertelt dat ze dit nummer
heeft gekozen vanwege haar
beperkte lengte, waar ze haar
leven lang al last van heeft. Ze
oefent nu al want ze wil er op
tijd klaar voor zijn: op 23 november as. is ze van plan om
mee te doen met de 21e editie van het Waterlands Senioren Songfestival. De zangwedstrijd wordt ook dit jaar weer
vanaf 14.00 uur gehouden in

de Swaensborch in Monnickendam. Aria’s, rappen, duetten, op muziek van Frank
Sinatra, Bach, Guus Meeuwis
of Ramses Shaffy, alles is toegestaan. De enige beperking
is dat deelnemers niet jonger
dan 60 mogen zijn. De prijs
is, naast regionale roem, een
wisselbokaal en een vrolijke
middag met een zaal vol enthousiast publiek.
Wijdewormers die deze uitdaging willen aangaan volgen
we graag op de voet. Dus laat
het ook de redactie van het
Wijdewormer Journaal weten
wanneer je je hebt aangemeld.
Wat
: Senioren Songfestival
Wanneer : 23 november van
14.00 tot 17.00 uur
Waar
: Swaensborch
Monnickendam
Kosten : geen
Meedoen: mail naar Roffe58@hetnet.nl

De redactie van het Wijdewormer Journaal is twee redacteuren rijker. We zijn blij met
ze. Arthur Keur leverde zijn
eerste bijdragen al in het laatste nummer voor de zomer,
in dit nummer start ook Loes
Michels. Zij gaat verslag doen
van het culturele leven en uitgaanstips verzorgen op onze
nieuwe pagina Uit de Kunst.
Kleinschalige producties, locatie theater, kindervoorstellingen, muziekuitvoeringen,
maar bijvoorbeeld ook exposities van kunstenaars of (animatie-) films met een bijzonder verhaal hebben haar grote
interesse. Tips daarvoor in
en rond de Wijdewormer zijn
van harte welkom. Mail naar
kunstredactie@wijdewormerjournaal.nl.
De geboren Amsterdammer
Arthur Keur woont sinds
2005 naar volle tevredenheid
in Wijdewormer. Vooral de
combinatie van landelijk wonen in de buurt van de stad,
bevalt hem uitstekend. Hij
fietst vrijwel dagelijks over de
Noorderweg naar zijn werk
in Zaandam. Arthur is docent
Nederlands en Spaans; verder
houdt hij zich bezig met duur-

Loes Michels verzorgt de pagina
Uit de Kunst

Arthur Keur

zaamheid en sociaal ondernemen. Voor het WWJ zal hij zich
vooral toeleggen op verhalen
over de bewoners van onze
mooie polder.

Hans van Weely overleden
Onze redacteur Hans van
Weely overleed op de dag dat
ik hem wilde bezoeken om te
bespreken of hij niet maandelijks een gedicht aan het
Journaal kon leveren. Hans
was niet alleen in leeftijd onze
oudste medewerker, hij was
ook de man binnen de huidige
redactie die al het langst aan
het Wijdewormer Journaal
verbonden was. Het laatste
jaar heeft hij niet veel meer
voor het Journaal kunnen be-

tekenen. Hij voelde zich vaak
niet goed en zijn gebruikelijke vrolijkheid, wisselde hij
in toenemende mate af met
aanvallen van somberheid.
De oorzaak werd pas duidelijk toen kort voor zijn dood
werd vastgesteld dat hij een
niet meer te genezen kanker
had die al een tijd lang al zijn
energie opvrat. Hans stierf op
zaterdag 31 augustus.
Roy Buijze
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Peperstraat 24, Purmerend
0299-421706 | www.pietdejongh.nl

eterij

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

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!

www.degoedetuinen.nl Wijdewormer 06-10795323

Kolibrievlinder razendsnel met lange tong
Vaak hoor ik: ben jij nou die
ene die die foto’s van die vogeltjes in het WWJ maakt?
Nou, ja dus. Gewoon leuk om
te doen. Maar voordat iedereen nu denkt, dat ik nooit wat
anders doe, ben ik sinds kort
ook mensen aan het fotograferen. Best leuk. Die blijven ook
langer op hun plaats staan.
Kan je ook een mooi boek van
maken. Maar dan moet u nog
even wachten tot 2020.
Wat niet zo lang stil blijft zitten zijn vlinders. Véél soorten,
mooie kleuren, en ook heel
nuttig. De meesten van jullie
kennen wel de atalanta, dagpauwoog, kleine vos, witjes en
de distelvlinder. Soorten die je
wat minder vaak (of zelden)
ziet, zijn het muntvlindertje,
de kolibrievlinder en het icarusblauwtje. De eerste zit heel
graag op de munt- (en mint)
plantjes in de tuin. Dat verklaart gelijk zijn naam. Wel je
bril op zetten, want hij is maar
1 centimeter groot.
De kolibrievlinder is net als
het vogeltje, razendsnel. Met
zijn lange tong haalt hij, al

Kolibrievlinder

Icarusblauwtje

Buxusmot

Muntvlinder

vliegend, de nectar uit de bloemen. En van de
diverse soorten blauwtjes, heb ik het icarusblauwtje kunnen vastleggen.
Ook een plaatje is dit zilverkleurig motvlindertje. De rouwrand om zijn vleugels is heel toepasselijk, want inmiddels is het de meest ge-

hate mot van Nederland: de Buxusmot. Ziet er
leuk uit, maar heeft al menig tuin, geruïneerd.
Het is ook niet erg als deze per ongeluk tussen
een opgerolde krant en de deurpost zit. Beetje
doorduwen en klaar.
Sjaak Mol

Familie Van Alen komt al regelmatig sfeer snuiven
Robbert en Danja van Alen
wonen al 19 jaar met heel veel
plezier in een prachtige woning in de Weidevenne, maar
in april van dit jaar besloten
ze toch de stap te zetten en
een huis op Neck Zuid te kopen. Danja is een zeer trouwe
bezoeker van de website van
Funda en bekijkt alle huizen
die er in de omgeving te koop
komen. Je kunt haar dus wel
met recht een huizenspecialist
noemen.
Bij de start van Project Neck
Zuid hadden zij zich aanvankelijk alleen ingeschreven om
wat aanvullende informatie
op te vragen. In huize Van
Alen was weinig geloof dat
zij ook werkelijk ingeloot zouden worden, maar dat is toch
gebeurd. En precies het huis

De familie Van Alen, toekomstige bewoners van Neck-Zuid

is precies dat zij wilden: vrijstaand en met een flinke tuin.
Op 1 oktober is de eerste paal
geslagen voor hun woning in
Neck Zuid. En in november

2020 zal het huis worden opgeleverd, als we ervan uitgaan
dat de huidige planning wordt
gehaald. Dan worden deze
projectmanager ICT en zijn

vrouw, die leerlingbegeleider
is in het onderwijs, samen met
hun twee kinderen nieuwe inwoners van Neck.
Vanuit de huidige woning kunnen ze de plek al zien waar
hun toekomstige huis zal worden gebouwd. Zij verheugen
zich er enorm op en wandelen
al regelmatig door het dorp
om de sfeer te proeven. Helemaal onbekend zijn ze er niet,
want ze eten regelmatig bij La
Storia. Hun huis in de Weidevenne staat nog niet te koop,
omdat zij verwachten dat de
verkoop van hun huis niet al te
veel problemen zal opleveren.
We blijven de familie Van Alen
volgen in het Wijdewormer
Journaal.
Arthur Keur
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Vroeger
door Bart Middelburg

Tekening Maarten Oortwijn/Noord-Hollands Archief

Rubriek over vroeger van
de Stichting Cultuurhistorie
Wijdewormer.
Reacties/tips:
secretariaat@wijdewormer.nl
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Intriges rond een partij hooi en bakker Corn
Eind 1887, begin 1888 moest
Cornelis de Goede, een van
de toenmalige broodbakkers
op Neck, voor de arrondissementsrechtbank in Haarlem
verschijnen wegens mishandeling van de Purmerendse
veehandelaar Dirk Munnikhuis. De aanleiding was tamelijk futiel – een partijtje hooi
– maar intriges en meineed
werden in de strafzaak niet
geschuwd.
De De Goedes zijn eeuwenlang broodbakkers geweest.
De in 1733 geboren Jacobus
de Goede was al bakker in
Grootebroek. Zijn kleinzoon,
de in 1791 in Hoogkarspel geboren Jacob de Goede, trouwde in april 1827 in de Wijdewormer met Helena Wolf uit
Jisp, en opende vervolgens
bakkerijen op Neck en aan het
Weiver in Jisp.
Voor die bakkerijen zocht Jacob de Goede regelmatig personeel. In december 1860 adverteerde hij bijvoorbeeld in
de Purmerender Courant voor
‘een ongehuwden bekwamen
bakkersknecht’, in dienst te
treden ‘tegen Vrouwendag’
(niet te verwarren met Internationale Vrouwendag, want
die bestond nog niet. Vrouwendag, op 2 februari, was
een katholieke feestdag en
fungeerde in de negentiende
eeuw tevens als markering in
het jaar, net als Driekoningen
en IJsheiligen).
Jacob de Goede overleed in
juni 1863, waarna de bakkerijen werden voortgezet door
onder anderen zijn zoon Cornelis de Goede, op 17 september 1839 geboren op Neck.
Net als zijn vader Jacob was
Cornelis de Goede ook parttime boer. Zo bezat hij her
en der stukken land die hooi
opleverden, en dat hij soms
in grote partijen verkocht. Op
28 april 1869 bood hij, per advertentie in de Purmerender
Courant, bijvoorbeeld ‘50.000
pond hooi’ te koop aan; volgens het oude metrieke stelsel was dat vijftig ton. Belang-

stellenden konden een bod op
het hooi uitbrengen bij een
procureur in Hoorn.
Hooi was en is een gewild
product, maar op het land ligt
het zo voor het grijpen, moet
ook Dirk Munnikhuis destijds
hebben gedacht. Munnikhuis,
‘commissionair in vee’, reed
op 31 juli 1887 met een partij hooi in zijn rijtuig ‘op den
Kanaaldijk in de gemeente
Purmerend in de nabijheid
van de boerenplaats Het Leven’ toen zijn rijtuig staande
werd gehouden door Cornelis
de Goede. Munnikhuis werd
daarop, naar eigen zeggen althans, door De Goede ‘uit het
rijtuig op gewelddadige wijze
getrokken en gesleurd en met
een stok geslagen en ten bloede verwond’.
Munnikhuis deed aangifte tegen De Goede en de zaak was
bewijstechnisch, vond justitie
in Haarlem, zo klaar als een
klontje. In het rijtuig zaten
namelijk ook twee companen
van Munnikhuis, Simon de
Vries en zekere Hellenberg, en
zij bevestigden Munnikhuis’
relaas van a tot z. De Goede
werd daarop strafrechtelijk
vervolgd, maar op de eerste
zitting van de rechtbank, op
16 december 1887, begon de
zaak al drastisch te kantelen.
De Goede verklaarde dat
Munnikhuis het partijtje hooi
in diens rijtuig net van hem
had gestolen. Daarom had hij
Munnikhuis’ paard staande
gehouden met de woorden:
‘Munnikhuis, ik moet je spreken.’ En vervolgens was niet
hij Munnikhuis, maar was
Munnihuis hém gaan slaan
met een stok.
Een ooggetuige, ene Jan Leegwater, bevestigde dat Munnikhuis De Goede had geslagen,
en niet andersom.
Een andere ooggetuige, Hendrik Hille (later uitbater van
café ’t Anker), verklaarde
eveneens te hebben gezien
dat Munnikhuis De Goede
sloeg met een stok: ‘De Goede zei: ik wou mijn hooi heb-

ben. Daarop hebben beiden
aan het hooi in het wagentje
getrokken.’
Boerenknecht Jan Potgiesser
uit de Wijdewormer was op
de dag van het incident werkzaam op het stukje weiland
vanwaar Munnikhuis het hooi
zou hebben weggenomen:
‘Munnikhuis zei: geef me een
bosje hooi.’ Waarop Potgiesser antwoordde: ‘Ik mag het
goed van een ander niet weggeven. Daarop heeft Munnikhuis een bosje weggenomen.’
Ook Potgiesser had met eigen
ogen gezien dat Munnikhuis
De Goede sloeg.
En dan was er nog de verklaring van Simon Groot, uitbater van een koffiehuis aan
de Kaasmarkt in Purmerend.
Op 19 november 1887 zaten
Munnikhuis en zijn companen De Vries en Hellenberg
bij hem in het koffiehuis te
delibereren, en toen hoorde
Groot dat Munnikhuis verordonneerde: ‘Je moet zeggen,
dat ik niet geslagen heb.’ Collusie dus, en meineed.
De Vries ontkende dat weer
ter zitting – volgens hem was
het allemaal precies andersom. Potgiesser zou hem, De
Vries, hebben benaderd met
de woorden: ‘Je moet niet
zeggen dat De Goede geslagen heeft. Denk er om, we zijn
met ons zessen!’
Het was wel duidelijk, concludeerde de officier van justitie,
‘dat in deze zaak ter eene of
ter andere zijde valsche getuigenis is afgelegd’, en hij
verzocht de rechtbank de zaak
aan te houden zodat alle getuigen opnieuw konden worden gehoord; De Vries en Hellenberg waren ter zitting door
de rechtbank al ‘opmerkzaam
gemaakt op de beteekenis van

Advertentie van Cornelis de Goede in de Purmerender Courant
van 28 april 1869

nelis de Goede

Neck rond 1900 met bakkerij De Goede (het hoge, tweede pand van rechts).

hun eed’.
Twee maanden later, 23 februari 1888, werd de zaak
voortgezet, en eiste de officier
vrijspraak voor Cornelis de
Goede: de verklaringen van
Munnikhuis c.s. werden niet

langer als wettig en overtuigend bewijs beschouwd. Een
week later, 1 maart, werd De
Goede daadwerkelijk vrijgesproken door de ‘regtbank’,
vooral vanwege ‘de tegenstrijdige verklaringen der gehoor-

de getuigen’.
Veehandelaar Dirk Munnikhuis stond twee jaar later
opnieuw voor de rechtbank
in Haarlem, dit keer niet als
vermeend slachtoffer maar
als verdachte: hij werd ver-

oordeeld tot veertien dagen
gevangenisstraf omdat hij in
de vroege morgen van 14 oktober 1889 ‘op de markt te
Purmerende’ een andere handelaar ‘met stokken geslagen’
had ‘en ten bloede verwond’.

Vrouw komt onder vallend paard
Op 18 september werd Neck
opgeschrikt door een ambulance die met sirene en hoge
snelheid via de Neckerstraat
reed. Ondanks vele inspanningen van ons blijkt het toch niet
mogelijk om de fietsstraat met
een maximumsnelheid van 30
kilometer vrij te houden van
hulpdiensten die hier met onverantwoordelijke
snelheid
door heen rijden. Daarna
kwam er nog een 2e ambulance via de Munnikdijk en
daarna kwamen er nog 2 politieauto’s met sirene ook via
de Munnikdijk door Neck. De
ritten eindigden op de Noorderweg 133 bij X Stables.

Toegesnelde hulpdiensten aan de Noorderweg.

Daar huurt Stal van Diepen
ruimte en was op dat moment Arjen van Diepen bezig

met een rijles aan een jonge
vrouw. Tijdens een sprong
viel het paard en rolde over

de vrouw heen. Arjen vertelt:
‘Je schrikt natuurlijk en op dat
moment moet je snel handelen.’ Er was al een traumahelikopter onderweg, maar nog
voor de landing werd deze afgemeld. De vrouw is bij kennis
gebleven en is met één van de
twee ambulances afgevoerd.
Ze hield er een gebroken rugwervel aan over. Na één nacht
in het ziekenhuis mocht ze
weer naar huis. Natuurlijk is ze
geschrokken, maar als ze weer
is genezen is ze zeker van plan
om weer verder ter gaan met
de paardensport.
René Provoost
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BUSKERMOLEN
installatietechniek

Wi j d e w o r m e r

BRONS & KUNSTSTOF LAGERS
Noorderweg 99A
1456 NK Wijdewormer
tel. 0299-421503
fax. 0299-426832

brons & kunststof
glijlagers en onderdelen

€ 12,95

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

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

GROOTHANDEL VOOR HORECA EN INSTELLINGEN

spe

n ge

zij
Wij

:

rd in

see
ciali

panklare aardappelen
gesneden patat
gesneden groente
www.knookagf.nl

Noorderweg 136 Wijdewormer 0299 - 42 24 80

cv installaties, service & onderhoud
●
●
●

CV-installatie / ketelvervanging
Storing
Onderhoudsabonnement
www.tuininga-installatie.nl

*0299-428706*
Impuls 135, 1446 WE PURMEREND

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.

Magneetvissen binnenkort verboden?
Magneetvissen is de laatste
tijd vaak in het nieuws. De een
zegt dat het heel leuk is, de
ander zegt dat het levensgevaarlijk is. We lazen een artikel
over een magneetvisser uit
den Haag, die al 13 bommen
en granaten uit de 2e wereldoorlog had opgevist. Bij het
artikel stond “het is niet de
vraag of, maar wanneer er doden vallen.” In de gemeente
Alphen aan den Rijn is magneetvissen al verboden na de
vondst van twee explosieven.
Nu hoorden we dat Piet Gans
ook een magneet had gekocht
en op zijn eerste dag ving
hij aan het eind van de Neckerstraat (tegenover Mario)
in de Ringvaart een verkeersbord. Voor zijn magneet, die
een trekkracht heeft van 475
kilo heeft, was dit geen probleem.
Er zijn natuurlijk ook magneten met minder trekkracht.
Voor €25.- heb je al een magneet met een trekkracht van
160 kilo. Ook heel handig voor
ark bewoners die hun gereed-

schap in het water hebben laten vallen. Mits het natuurlijk
van ijzer is. Maar er moet natuurlijk wel een sterk en goed
vastgemaakt touw aan bevestigd zijn, anders haal je alleen
het touw naar boven en ligt
ook de magneet onder water.
We vroegen Piet wat er nou
zo leuk is aan magneetvissen. ‘Dat is het onbekende’,
zegt hij, ‘want je weet nooit
wat je omhooghaalt.’ Na een
maand had Piet behalve wat
oud ijzer en spijkers nog niet
veel bijzonders opgevist. Ooit
hoopt hij nog eens een kluis
met een hoop geld erin op te
vissen. Op de achterkant van
het opgeviste verkeersbord
stond de naam van de firma
die het bord geplaatst had.
We deden een mailtje en de
volgende dag werd het bord al
opgehaald.
René Provoost

Piet Gans viste dit verkeersbord met zijn magneet uit de Ringvaart

Oproep bezorger WWJ Zuiderweg
Het WWJ is op zoek naar een
bezorger voor de Zuiderweg.
Het gaat om 32 adressen aan
het eind van de Zuiderweg
t/m de woonarken. Als u dit
leuk lijkt, kunt u bellen of mai-

len met een van de bestuursleden, die in het colofon op
pagina 23 vermeld staan.
Evelien Kikkert
secretaris WWJ

Gemeentenieuws Wormerland in
Zaans Stadsblad
De gemeente Wormerland
publiceert voortaan haar gemeentenieuws, ten minste tot
eind 2019, elke woensdag in
het Zaans Stadsblad. U kunt
het gemeentenieuws ook lezen op de website van de gemeente Wormerland, met de
zoekterm: gemeentenieuws.
De gemeente publiceerde
voorheen in de Zaankanter.
Door het faillissement van
uitgeverij BDU verschijnt

de Zaankanter niet meer.
Daarom heeft Wormerland
afspraken gemaakt met uitgeverij Rodi Media. Het gemeentenieuws is woensdag
25 september voor het eerst
in het Zaans Stadsblad gepubliceerd. De krant van die dag
is voor Wijdewormenaren in
het Dorpshuis gelegd. Sinds
2 oktober wordt dit blad ook
in Wijdewormer huis aan huis
bezorgd.

Abonnementen en journaalpost

Binnen de postcode 1456 wordt het Wijde Wormer Journaal
gratis huis aan huis bezorgd. Buiten het postcodegebied 1456
bestaan nog de volgende mogelijkheden.
Afhaalabonnement
Op een door de abonnee aangegeven adres binnen het postcodegebied 1456 wordt door ons een extra WWJ afgegeven in
een geadresseerde envelop: € 14,50 per jaar.
Postabonnement
Het WWJ wordt via Postnl verzonden naar een adres in Nederland: € 38,00 per jaar.
Voor aanmeldingen/wijzigingen/opzeggingen:
penn@wijdewormerjournaal.nl
Journaalpost
Journaalposten kunt u per mail doorgeven aan redactie@wijdewormerjournaal.nl. Geef in de mail aan in welke maand u
de advertentie wilt plaatsen.
Tarieven:
€ 0,50 per regel in standaardopmaak Wijde Wormer Journaal
(dit kader is 2 standaard kolommen breed).
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Natneckers kijken terug op een geslaagd running dinner
Maar liefst 30 Natneckers hadden zich aangemeld voor het
running dinner dat de buurtvereniging 21 september voor
de derde maal organiseerde.
Zowel jong als oud opende om
18.00 uur de voordeuren in de
buurt en werden de gasten op
de verschillende gastadressen welkom geheten voor het
voorgerecht.Voor zowel de
gasten als de gastvrouw en
gastheer was het een verrassing wie zich zou melden.
Nadat iedereen zich tegoed
had gedaan aan het voorgerecht werden nieuwe bestemmingen uitgedeeld en mochten de deelnemers naar een

Dessert en nazit in de theetuin na Natneckers running dinner

ander adres voor het hoofd-

Ideeën voor Dorpshuis worden
nader onderzocht
Twintig mannen en vrouwen
zaten 19 september in het
Dorpshuis om met elkaar te
bespreken welke ideeën en
suggesties voor uitbreiding
van de dienstverlening vanuit
het Dorpshuis mogelijk zijn.
Onder hen natuurlijk de beide
uitbaters van het Dorsphuis,
Daphne en Edwin Koezen,
wethouder Halewijn, bestuurders van de Stichting Wijdewormer Gemeenschap en een
aantal inwoners die bij de enquête die SWG voor de zomer
had gehouden hadden aangegeven dat ze wel wilden meehelpen om nieuwe initiatieven
tot uitvoering te brengen.

Concrete resultaten heeft het
gesprek van 19 september
nog niet opgeleverd, maar wel
is afgesproken dat een aantal
ideeën de komende weken nader onderzocht zullen worden
op hun haalbaarheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
wijn- of bierproeverijen, het
naar het Dorpshuis halen van
artiesten die daar een try-out
kunnen doen en wat specifieke activiteiten voor kinderen.
In de loop van november
wordt nader gesproken. Wie
daarbij wil zijn kan zich aanmelden via WGbestuur@
gmail. De juiste datum wordt
nog bekend gemaakt.

gerecht.En het leuke is dat je

vaak onderweg al kon ruiken
welke heerlijkheden er waren bereid.Het is een avond
waarop je niet alleen je buurtbewoners beter leert kennen
maar ook kunt genieten van
hun kookkunst.
Na het hoofdgerecht verzamelde iedereen zich in de
Theetuin De Neckermolen
waar het nagerecht werd geserveerd. Daar werden ook de
vele kook ervaringen uitgewisseld onder het genot van een
drankje.
Iedereen kan terugkijken op
een geslaagde en gezellige
buurtavond.

Bingo voor aids-weeskinderen
Rotaractclub Purmerend organiseert op zaterdagavond
2 november een Music Bingo Night in het Dorpshuis in
Neck. Deze avond wordt jouw
muzikale kennis op de proef
wordt gesteld. Die kennis en
een beetje geluk bepalen of je
in de prijzen valt. Er zijn fantastische prijzen te winnen en
een liveoptreden garandeert
een hoop gezelligheid! Rotaractclub Purmerend organiseert dit evenement om geld

op te halen voor het goede
doel. Dat is de stichting Masechaba. Deze stichting zet zich
in voor aids-weeskinderen in
Zuid-Afrika.
Voor €25,- kun je alle vijf bingo-rondes mee spelen. De
deuren gaan 19:30 open, om
20:00 beginnen we met spelen. Ben jij erbij? Bestel je
bingoboekje via rotaractpurmerend@gmail.com!”

Bijvangst bij de sloot- en slobrace

Breicafé 16 oktober
Op de hobbymarkt in Purmerend kun je goed terecht voor
breien en haken. Zelf heb ik
een haakpakket gekocht met
materiaal en patroon van
twee unicorn figuurtjes, een
poppetje en een paardje. Het
is leuk om dit te maken en nog
leuker om het weg te geven
aan bijvoorbeeld een kleinkind.
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In het breicafé wordt nog
steeds enthousiast gewerkt
aan allerlei werkstukken en
steken we ook veel van elkaar
op. Het volgende breicafé is
bij Martha Meester, Noorderweg 88A op 16 oktober.
Anneke den Hollander

Bij de viswedstrijd voor de jeugd wilde de vis niet erg bijten in de afgelopen feestweek. Maar twee dagen later had deze deelnemer aan de
Sloot en Slobrace zomaar een onverwachte vangst. Wellicht een snoek
met een neus voor een feestje.

Wijdewormerplein 3
1456 CB Wijdewormer
Tel.: 0299 421266
06-40612799
06-15449772
NL89RABO 0129578037

Agenda dorpshuis de komende weken

Het Wijde Wormer Journaal
is een uitgave van Stichting
Wijde Wormer Journaal.
Volg ons op
Facebook:
Wijde Wormer
Journaal

Variabele activiteiten dorpshuis
Dag
Wat
Za 12-10 Besloten feest
Vr 18-10 Lunch Wormerland
Opgeven van Di t/m Vr vanaf 19:30 bij Daphne in het
dorpshuis telefoonnummer 0299-421266
Za 19-10 Kinderfeest
Za 19-10 Besloten feest
Zo 20-10 Kinderfeest
Zo 20-10 Is de foyer vanaf 18:00 weer open voor iedereen.
Di 22-10 Damesklaverjassen
Za 26-10 Rokers van Neck gaan weer Paling, Zalm en Makreel
roken. Info en bestellen via Edwin 0615449772
Bestellen uiterlijk voor Wo 23-10-19 tot 19:00.
Ma 28-10 Bijeenkomst gemeente, contactcommissie en
bewoners mbt verkeer. Dit is openbaar
Vr 1-11 Rollerskate kinderdisco
Thema: Halloween
Kosten per kind 5euro en het duurt tot 22:00

Tijdstip
19:00
12:00

Zaal
Foyer
Foyer

13:00
20:00
14:00

Gr zaal
Foyer
Foyer

20:00

Foyer

19:30

Gr Zaal

19:00

Gr Zaal

Redactie:

Roy Buijze, hoofdredacteur
Mike Groot, webdesigner
Dick Hartog, fotografie
Arthur Keur
Gert Oskam
Loes Michels
Mark van de Weijer
Peter Nellen
René Provoost

Redactieadres:
Postadres: Noorderweg 135A
Email: redactie@
wijdewormerjournaal.nl
tel: 06-15525029

Advertenties:
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 voorwaarden. Kom dus gerust eens kijken hoe het toegaat bij de vereniging waar uw belangstelling
naar uit gaat. Onderstaand een alfabetisch overzicht van de verenigingen en de tijd waarop zij
hun activiteit in het dorpshuis starten.
Accordando
Badminton
Baloe
Biljarten
Bridge
Dameskoor
Dansles
Kobundo
Aerobic Veren. Odin
Ouderensoc.
Purple
Volleybal

donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag
vrijdag
zondag
vrijdag
maandag
donderdag
woensdag
dinsdag

19:00
20:00
15:00
19:30
19:30
13:30
19:00
20:00
20:00
13:00
20:30
20:00

Grote Zaal
Gymzaal
Gymzaal
Foyer
Foyer
Vergaderzaal
Grote Zaal
Gymzaal
Gymzaal
Foyer
Vergaderzaal
Gymzaal

Ben Zandvliet
tel. 0299 428364
advertenties@
wijdewormerjournaal.nl

Voorzitter:

Lex Bösensell, Neck 3
tel. 06 34393864

Secretaris:

Evelien Kikkert
tel. 0299 431197
e_morlang@hotmail.com

Penningmeester:

Michel Groot
penn@wijdewormerjournaal.nl
Bankrekening
NL42INGB0003610962 t.n.v.
St. Wijde Wormer Journaal

Druk en realisatie:
Printadvise,
Breda

Reguliere openingstijden van het dorpshuis
ma t/m do
vr
za
zo

Van
19:00
12:00
16:00
16:00

Tot
0:00
2:00
2:00
23:00

Het WWJ is niet verantwoordelijk
voor druk- en zetfouten.
Auteursrechten voorbehouden
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Bouw- en aannemingsbedrijf

Wouters bv

Ruud John

LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Machineverhuur
Cultuurtechniek

Oosteinde 19
1647 AA Berkhout
Tel. 0299 551120
Fax: 0299 551005
Mob: 06 23669845

Kwadijkerweg 3a
1461 DW Zuidoostbeemster
www.woutersbeemster.nl

tel. 0299 - 684950
fax 0299 - 684944

info@woutersbeemster.nl

DE HEER
Elektrotechniek
Wijdewormer
Uw contact voor data en elektra
fax 0299 463343
tel. 0299 461980 / 06 53883296
info@deheer-elektrotechniek.nl

Chinees Indisch Sushi en Grill Restaurant

THE BLUE LOTUS
Familiefeesten - zakendiner - bedrijfsfeest - catering
Wij bezorgen in Purmerend, Zuid-Oost Beemster en Neck
bij u thuis of op het werk
Nieuwstraat 71 1441 CL Purmerend
Tel. 0299-434999 fax 0299-422715
www.blue-lotus.nl / info@blue-lotus.nl

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

besturingstechniek domotica verlichting zonnepanelen brandmeldinstallatie
NEN keuringen electronische toegangscontrole electrotechnische installaties

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”.

installatie zonnepanelen

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

poel makelaardij
Noorderweg 160
1456 NP Neck-Wijdewormer

T 0299 - 411101
F 0299 - 411102

info@poel.nl
www.poel.nl

