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Tange pleit in laatste nieuwjaars speech voor zelfstandig Wormerland
Op 7 januari was de nieuw-
jaarsreceptie in het gemeen-
tehuis in Wormer. Zoals elk 
jaar georganiseerd door de 
gemeente Wormerland en de 
Bedrijvenvereniging Wormer-
land. De opkomst was volgens 
ons wat lager dan andere ja-
ren. Dit ondanks dat het toch 
wel een beetje een bijzondere 
nieuwjaarsreceptie was, om-
dat dit de laatste keer was dat 

onze burgemeester Peter Tan-
ge zijn nieuwjaarstoespraak 
deed. Naast Peter Tange wa-
ren ook weer alle vier de wet-
houders aanwezig, een aantal 
raadsleden en oud-wethou-
ders. Het muziekgezelschap 
dat dit jaar de muziek verzorg-
de, was het jeugdorkest Rata-
touille. Hiermee begon onze 
burgemeester ook zijn nieuw-
jaarstoespraak, hij bedankte 

ze en benoemde nog even de 
“beschuittorensuite” die ze de 
afgelopen zomer ten gehore 
hadden gebracht. Daarna ver-
volgde hij met de woorden 
“het is een goede gewoonte 
om, aan het begin van het 
nieuwe jaar achterom te kij-
ken naar wat er het afgelopen 
jaar is gebeurd. Om daarna te 
kijken naar de toekomst”.

Vuurwerkdiscussie
Allereerst benoemde de bur-
gemeester de vuurwerkdis-
cussie en de overlast voor 
mens en dier. Een nieuwe tra-
ditie zou gemeentelijk vuur-
werk kunnen zijn, maar lande-
lijke besluitvorming hierover 
is noodzakelijk. Hij stond stil 
bij de herdenking van 75 jaar 
bevrijding en dat wij sindsdien 
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De eerste week van novem-
ber 2019 werden op het stuk-
je land aan het einde van de 
Neckerstraat, tegenover Ma-
rio, alle bomen omgezaagd, 
struiken weggehaald en de 
grond afgegraven. Niemand 
heeft ooit een aanvraag voor 
een kapvergunning gezien, 
terwijl er toch bomen met een 
doorsnee van 40 centimeter 
om zijn gezaagd. De volgende 
dag werd alles afgevoerd. Er 
gingen allerlei geruchten wat 
er met dit stukje land ging ge-
beuren.
Eerdere geruchten wilden dat 
er een kleine stolp gebouwd 
zou worden. Later zou er weer 
een nieuwe eigenaar zijn met 

andere plannen. Met geruch-
ten kunnen we niet zo heel 
veel, dus we zochten contact 

met de gemeente. We kregen 
te horen dat er nu geen ver-
dere activiteiten plaatsvinden, 

behoudens bodemonderzoek. 
En dat de betreffende firma 
heeft toegezegd een officië-
le aanvraag voor een omge-
vingsvergunning in te dienen. 
Hier konden we nog niet heel 
veel mee. We vroegen om 
meer informatie.

Handhavingstraject
Het duurde, mede door de 
feestdagen, wat langer voor 
we verdere informatie kregen. 
Begin januari kregen we de 
volgende informatie van de 
gemeente: “Wij zijn ook over-
vallen door de uitgevoerde 
werkzaamheden ter plaatse. 
Aan de gemeente zijn in het 

Even iedere activiteit verboden aan eind Neckerstraat

Inspectie keurt OBS Wijdewormer “voldoende”
Eindelijk is het oordeel van 
de inspectie binnen over het 
bezoek in november. De be-
vindingen van de inspecteurs 
waren zo goed dat de beoor-

deling in één keer van zeer 
zwak naar voldoende is ge-
sprongen.
Dit heeft de school de ouders 
laten weten. Tegenover het 

WWJ zegt directrice Marie-
ken Tekstra dat het best bij-
zonder is dat de inspectie de 
kwalificatie onvoldoende (tus-
sen zeer zwak en voldoende) 

heeft overgeslagen. Het vol-
ledige inspectierapport is nog 
niet binnen, dus over de mo-
tivering hiervoor kon Tekstra 
nog niets zeggen.
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Komende data

Volgende WWJ
zaterdag 7 maart
Kopij uiterlijk op:
woensdag 26 februari
 
Ophalen huisvuil
Grijs: 
dinsdag 4 februari
Plastic: 
dinsdag 18 februari
Groen: 
dinsdag 11 en 25 februari
 
Oud papier
Op onderstaande zaterda-
gen:
28 maart

Chemokar in Neck
Op onderstaande dinsdagen 
van 11:45 tot 12:15 uur
4 februari

3 maart

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
7 februari
6 maart

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

Vergaderingen in het dorpshuis, aanvang 19:30 uur: 
10 februari
20 april

De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden is op 
www.wormerland.nl
In de zoekbalk contactcommissie Wijdewormer invullen.

Agenda Vergadering 10 februari
Tijd: 20.30
Plaats: Dorpshuis Wijdewormer, Wijdewormerplein 3, Wijde-
wormer

1. Opening
2. Aanvullingen/ wijzigingen
3. Voorgaande notulen
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bezoeken commissie
6. Agendapunten:

A. Werkgroep Verkeer en Veiligheid (+tekening bewoner 
Neck)

B. Ambulance route via Neckerstraat
C. Ontsluitingsweg
D. Oudelandsedijkje
E. Kadeverbetering (Dhr. Woestenburg)
F. Bushokje en zwerfvuil (Dhr. Kwantes)
G. Restant wijkbudget 2019 Digibord
H. A7 viaduct: verlichting, zonnepanelen nieuwe wijk, 

VANG, energietransitie, nieuwe burgemeester, gas en 
waternet (lekkages)

I. Verkeer Zwarte weg
J. bloembakken 2020

7. Rondvraag
8. Sluiting

Het fotoboek kan worden 
afgehaald op de volgende 
adressen:

Michel Groot, Wildschutweg 
39 – tel. 428 211

Evelien Kikkert, Leeghwater-
straat 9 – tel. 431 197

Ben Zandvliet, Noorderweg 
130b – tel. 428 364.

De prijs bedraagt € 25 – beta-
ling contant en (liefst) gepast.
Graag vooraf even bellen!

Postcode 1456
Editie 2020

Afhalen fotoboek Postcode 1456
editie 2020

Gezocht (zijspan-) motorstal-
ling.
Want van buitenslapen wordt 
deze niet mooier.

Een zijspancombinatie is ca 2 
x 2 m (lxb) vloeroppervlak.
Clemens Löwensteijn 
0299 436806

Advertentie
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in vrijheid kunnen leven. En 
als we over onze landsgrenzen 
heen kijken, dan zien we dat 
vrede en vrijheid, democratie 
en mensenrechten, zéker niet 
vanzelfsprekend zijn in de we-
reld. Samen met u kijk ik uit 
naar de herdenking en viering 
van 75 jaar bevrijding in onze 
gemeente.
Hij ging verder met het kli-
maat: “Het is mooi om te zien 
dat inwoners en ondernemers 
hierin hun eigen verantwoor-
delijkheid nemen. De firma 
Beets uit Wijdewormer heeft 
zonnepanelen laten installe-
ren op het dak van de bedrijfs-
hallen. Beets heeft het me-
teen groots aangepakt. Begin 
december werden maar liefst 
5.766 zonnepanelen feeste-
lijk in gebruik genomen, een 
prachtig initiatief”. Daarna 
kwam de natuur, de vervui-
ling, het plastic, maar ook de 
opruimacties.

Cultureel erfgoed
De gemeente heeft afspraken 
gemaakt over de mooie na-
tuur waarin wij wonen met 
Marketing Zaanstreek. Wor-
merland heeft een landelijke, 
groene waterrijke ligging, op 
een steenworp afstand van 
grote toeristische trekpleis-
ters. De karakteristieke dor-
pen Jisp, Neck, Wormer en 
Oostknollendam hebben een 
belangrijke rol gespeeld in 
de ontwikkeling en de groei 
van dit gebied. Kortom: we 

hebben bezoekers heel veel 
moois te bieden. Dit wordt ko-
mend jaar uitgewerkt met het 
doel om ons cultureel erfgoed 
op de kaart te zetten. En bo-
ven alles willen we dat doen 
op een verantwoorde manier. 
Met deze samenwerking bren-
gen we de Zaanstreek, én dus 
Wormerland, onder de aan-
dacht van een breder publiek.
Daarna kwam een andere sa-
menwerkingsvorm aan bod, 
de MRA (Metropoolregio 
Amsterdam) en dat we elkaar 
nodig hebben in de regio. Bij-
voorbeeld voor de bescher-
ming van het landelijk gebied. 
En we hebben elkaar ook no-
dig waar het gaat om mobili-
teit en infrastructuur, afspra-
ken over de woningmarkt, 
over economie en toerisme, 

en klimaatadaptatie en ener-
gietransitie.

Zelfstandig blijven
Hierna benoemde Tange de 
wens in Wormerland om 
zelfstandig te blijven. Hij zei, 
“dat kan ik niet vaak genoeg 
zeggen. Wormerland en Oost-
zaan hebben met de provincie 
Noord-Holland afgesproken 
om een evaluatie te laten 
maken over de kwaliteit van 
dienstverlening aan de bur-
gers. Dit onafhankelijke on-
derzoek dat deze maand gaat 
worden afgerond, geeft een 
beeld dat beide gemeenten 
met recht en reden kunnen 
volhouden dat zij zelfstan-
dig willen blijven. Jazeker, we 
hebben hier onze eigen ‘Wor-
merlandse maat’. Die houdt 

in dat we elkaar kennen, er is 
vertrouwen in het bestuur, en 
er zijn korte lijnen.
Ook kenmerkend voor Wor-
merland is het grote aantal 
vrijwilligers dat zich inzet voor 
cultuur, zorg, sport, veiligheid, 
belangenbehartiging en nog 
veel meer. “Dit is zo waar-
devol. Onze inwoners geven 
aan dat ze hier graag wonen. 
De buurt als leefomgeving 
krijgt een 8. De dienstverle-
ning van onze gemeente krijgt 
een ruime 7. Het vertrouwen 
van onze inwoners in onze 
gemeente ligt flink hoger dan 
het landelijk gemiddelde en 
het aantal misdrijven ligt ver 
onder het landelijk gemiddel-
de”.
De burgemeester sloot af 
met: ”We gaan het nieuwe 
jaar in, voor mij persoonlijk 
met het thuis volgen van alle 
raadvergaderingen, digitaal. 
Met een nieuw sportpark en 
woningbouw in Neck Zuid. 
Met betere voorzieningen op 
het surfeilandje in Jisp. Met 
een rustpuntbankje als herin-
nering aan Piet Jonges. Beste 
mensen, wat fijn dat jullie van-
avond hebben geluisterd naar 
mijn laatste nieuwjaarstoe-
spraak, ik wens u een goed, 
gezond en gelukkig 2020 toe.”

René Provoost

Als u de hele tekst wilt lezen, 
dan kan dat op https://www.
wormerland.nl/mozard/!sui-
te 0 5 . s c h e r m 1 0 7 0 ? m N w -
b=21457&mNwc=22
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Deze jaarwisseling lijkt de dis-
cussie rondom de schade die 
door vuurwerk veroorzaakt 
wordt bij mensen, dieren en 
spullen intensiever te zijn, en 
bovendien houdt de discussie 
nog altijd aan. Helaas is óók in 
de Wijdewormer schade door 
vuurwerk ontstaan.
Wie in de eerste week van 
dit jaar door de dorpskern 
heeft gereden heeft wellicht 
het rood-witte lint met het 

opschrift “brandweer” op de 
papiercontainer gezien. Aan 
de buitenkant was de ver-
kleuring door de brand dui-
delijk zichtbaar. Volgens een 
woordvoerder van de Huisvuil 
Centrale (HVC) is de onder-
grondse papiercontainer flink 
beschadigd. Gelukkig is een 
ondergrondse container zo 
ontworpen dat bij een brand 
de zuurstof opraakt, en er 
geen sprake kan zijn van een 

grote vlammenzee.
Niettemin noemt HVC de 
schade fors. Bij een dergelijke 
brand laat de brandweer de 
papiercontainer helemaal vol 
met water lopen. Dat water 
heeft HVC in de eerste week 
van januari uit de getroffen 
containers gepompt. Omdat 
het water als verontreinigd 
wordt aangemerkt lopen de 
kosten voor de arbeid en het 
afvoeren van het verontrei-

nigde water snel op tot boven 
de € 700,-. Dit is nog exclusief 
de kosten die gemaakt moe-
ten worden om de zichtbare 
schade te herstellen. In het 
gebied Zaanstad/Wormer 
heeft zich dat 30 keer voor-
gedaan. Al met al zijn dit dus 
dure kwajongensstreken, die 
bovendien niet bijdragen aan 
het in standhouden van de 
vuurwerktraditie.

Gert Oskam

Vuurwerkschade container ruim duizend euro

Burgemeester Tange spreekt laatste nieuwjaarsrede uit 



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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Het fotoboek is zojuist af van 
het reisverslag en ligt op ta-
fel. De reis zelf ligt alweer een 
paar maanden achter ons, 
maar het verhaal dat Lex Bö-
sensell erover te vertellen 
heeft blijft interessant. Hij was 
één van de zestien mannen en 
twee vrouwen die onder lei-
ding van André Selie van het 
Amsterdamse bouwbedrijf 
Selie in vijf dagen in Tanzania 
een medische hulppost voor 
de lokale bevolking van Masaï 
wisten op te trekken.
Het verhaal begint eigenlijk 
al ruim tien jaar geleden toen 
Selie, woonachtig in Wormer, 
voor het eerst een trip naar 
Afrika ondernam om daar ge-
heel belangeloos een project 
uit te voeren. Daarvoor werd 
speciaal de stichting opge-
richt “OSMS”, wat staat voor: 
Ontwikkelingshulp Samen 
Met Selie. Sindsdien doet het 
bedrijf dit iedere vijf jaar en 
afgelopen oktober voor de 
derde maal, dit keer in Tan-
zania. Mogelijke projecten 
worden aangedragen door 
personeelsleden of door klan-
ten van het bouwbedrijf. Dit-
maal kwam het voorstel van 
iemand van brouwerij Bavaria.

Projectgroep
Een gevormde projectgroep 
was 4 maanden eerder naar 
Afrika afgereisd om ter plekke 
de haalbaarheid te toetsten 
en ook daar alvast voorberei-
dingen te treffen.  Voor het 
vervolg ging de bouwploeg in 
totaal acht dagen weg, tegen 
inleveren van drie vakantie 
dagen, geen betaling, wel voe-
ding en onderdak.
De vraag was geweest: “De 
Masaï moeten wel 40 km lo-
pen naar de dichtstbij zijnde 
dokterspost, zou Selie er één 
willen bouwen hier wat in de 
buurt van onze dorpen?”  De 
opzet is om zoveel mogelijk 
met lokale mensen te werken. 
Vandaar dat aan hen gevraagd 
werd om alvast de funde-
ring te storten en de muren 

te metselen, voordat de hele 
ploeg aan zou komen. Dat was 
gelukt, maar dan is het maar 
afwachten wat je aantreft.

Vrienden helpen
Lex: ‘We vlogen van Schiphol 
rechtstreeks naar Arusha Air-
port met koffers vol gereed-
schap, maximaal gevuld tot 23 
kilo. Lex: ‘Dat was bij de doua-
ne daar nog wel een dingetje, 
bij elke koffer die door de scan 
ging schrok de douanier, wat 
is dat allemaal voor ijzer in die 
koffers? Die zaten natuurlijk 
vol met schroeven, boorma-
chines, een cirkelzaag en zo 
meer. Want daar ter plaatse 
hebben ze wel wat hout maar 
aan schroeven doen ze niet, 
alleen maar spijkeren. Onze 
uitleg aan de douane dat we 
vrienden gingen helpen, werd 
geaccepteerd en de import-
boete viel reuze mee, maar $ 
60.’
‘We reden anderhalf uur naar 
ons hotel, alle koffers op het 
dak van de bus en als je dan 
ziet wat er allemaal langs 
loopt en rijdt, echt ongelofe-
lijk, de 18e, 19e en 20e eeuw 
door elkaar. Handkarren, oude 
bussen, maar ook hagelnieu-
we nieuwe jeeps of ook men-
sen die onder winkelluifels 
slapen, met een plastic zeiltje 
als deken.’
De volgende dag reden ze 
door naar Engaresso waar ze 
verbleven in een redelijk luxe 
zogenaamde ‘glamping’, die 

bleek van een Nederlander 
te zijn. Lex: ‘We zitten dan 
vrij noordelijk, zo’n 40 km van 
Kenia af en vrij dicht bij het 
Victoriameer. En wat een ont-
vangst kregen we. Het halve 
dorp in hun fraaiste kleding 
verwelkomde ons met muziek 
en dans. Dat was geweldig 
leuk om mee te maken.’

Wilde dieren
‘s Nachts liepen er gewapen-
de bewakers uit de Masaï be-
volking rond het tentenkamp, 
want geen hek omheen, om 
de werkploeg bescherming te 
bieden. Dat leek geen overbo-
dige maatregel, want ‘s nachts 
klonken de wilde dieren heel 
dichtbij.
De volgende ochtend meteen 
al vroeg van start. Na een 
briefing van 10 minuten gin-
gen de mannen en vrouwen 
als een groep mieren aan de 
slag.  De bestelde materialen 
lagen klaar onder dekzeilen. 
Het hout, bedoeld voor de 
spanten was niet zo recht als 
je hier in de winkel aantreft, 
soms leken het wel grote 
schroeven, zo gedraaid.
Gereedschappen uitpakken 
en met behulp van een gro-

te papieren mal, gemaakt 
in Amsterdam voor het dak-
spantenplan, gingen ze het 
gevecht aan met de kromme 
balken. Er werd vervolgens 
hard gewerkt. In drie groepen. 
Eén voor het dak, één voor het 
plaatsen van de stalen raam-
kozijnen en één ploeg voor de 
deuren. De dagtemperaturen 
schommelden tussen de 26 
en 35 graden. De maten van 
het gebouwtje zijn 35 meter x 
10 meter.

Kozijnen
Lex: ‘Maar natuurlijk pasten 
ook de stalen kozijnen niet 
in de gemetselde gaten. Die 
kozijnen hebben in alle vier 
hoeken, uitstekende flappen 
(een soort ankers) en daar-
voor moest eerst e.a. worden 
uitgehakt eer zo’n kozijn er 
wel in paste en daarna weer, 
met blote handen (een trof-
fel was er niet), de boel weer 
dichtsmeren met cement. En 
ondertussen stond het halve 
dorp, leunend op hun stok toe 
te kijken hoe we aan het werk 
waren! ‘
Het bedoelde werk kwam 
af, namelijk een dak erop, 
kozijnen en deuren er in, al 
vermoedt Lex dat er nog wel 
enige nazorg nodig zal zijn 
om zeker te stellen dat ook 
de inrichting van de medische 
post tot een goed einde wordt 
gebracht. Want de mensen 
hebben daar werkelijk niets, 
behalve wat vee en hun dage-
lijkse rantsoen.
En toen was er zelfs nog wat 
tijd voor een excursie naar 
bijzondere watervallen en de 
voorlaatste dag naar het Na-
tionaal Park Kilimanjaro, met 
veel wilde dieren. Afrika op 
z’n mooist. Lex: ‘Ik denk dat 
we alle grote jongens gezien 
hebben, leeuwen, olifanten, 
nijlpaarden, waterbuffels, ze-
bra’s, gnoe’s, giraffen en heel 
veel vogels, waarvan sommige 
in een kleurenpracht, dat ge-
loof je gewoon niet.’

Roy Buijze

Lex Bösensell ging met Amsterdams bouwbedrijf op ontwikkelingswerk

Even een medische post bouwen in Tanzanie

Welkom door de Masai
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Sport in de Wijde Wormer
Arie Bierhaalder

Rondje nieuwjaar langs de velden
2019 was historisch jaar 
voor DZS
Direct na afloop van de nieuw-
jaarswedstrijd Oud DZS1 te-
gen het huidige eerste team 
sprak voorzitter Ron Slond 
zijn leden toe voor het nieu-
we jaar.  Hij noemde 2019 
een historisch jaar voor DZS, 
vanwege de definitieve op-
richting van de Sportstichting 
Wijdewormer en de privatise-
ring van het complex die een 
feit werd na het ondertekenen 
van alle overeenkomsten op 
15 mei 2019.
Slond wees op een fantastisch 
kunstgrasveld en een feno-
menale ledverlichting die is 
aangebracht. Dit gaf de eer-
ste weken van gebruik wat 
overlast bij de omwonenden, 
maar het is opgelost. Verder is 
met vereende krachten o.l.v. 
Petro Knook en zijn trouwe 
medewerkers van DZS, WWSV 
en Butje 13 de tribune in zijn 
geheel verplaatst en opnieuw 
opgebouwd. De voorzitter 
nam de nieuwjaarstoespraak 
te baat om enkele DZS-leden 
in het zonnetje te zetten. Ger 
Boers, Eric Kenter en Paul Soe-
derhuizen zijn benoemd tot 

lid van verdienste en Michiel 
Bormans en Petro Knook zijn 
benoemd tot erelid.

Technische staf
Na de aanstelling van Adri 
Looijen als hoofdtrainer heeft 
de technische staf een ande-
re samenstelling gekregen. 
Looijen wordt bijgestaan door 
Michael van Mierlo, Jelco Dei-
num, Bas Kok en Ella Florusse 
als verzorgster.
De jeugdteams van DZS doen 
het allemaal goed, mede 
dankzij de actieve en enthou-
siaste jeugdcommissie en on-
der prima begeleiding van de 

trainers en coaches.
Het komend jaar zal DZS zich 
richten op verdere uitbreiding 
van het nieuwe sportcomplex 
met de aanleg van het tweede 
veld (natuurgras) en vooral de 
bouw van het nieuwe vereni-
gingsgebouw op het complex.

Voor Butje 13 was 2019 
niet het beste jaar
Voor Butje 13 was in sportief 
opzicht 2019 was niet het 
beste jaar van het bestaan, 
zo opende voorzitter Ton van 
Diepen zijn nieuwjaarstoe-
spraak voor de verzamelde 
boulers.
Het ledental liep terug en de 
inkomsten van de sponsoren 
waren ook minder dan voor-
gaande jaren met als gevolg 
dat de contributie verhoogd 
moest worden. Als klap op de 
vuurpijl werden ook nog alle 
banen gesloten vanwege ver-
vuilde ondergrond dus kon er 
niet meer gespeeld worden.
Maar niet getreurd de be-
vriende vereniging uit Wor-
mer (Nova Boules) stelde hun 
banen open voor Butje 13 
zodat het spelen, zij beperkt, 
verder kon gaan.

In september werden de nieu-
we banen in gebruik genomen 
en kon men weer naar harten-
lust een boultje gooien, de ge-
zelligheid heeft er niet onder 
geleden. De wedstrijdleiding 
heeft in de tussenliggende pe-
riode zijn uiterste best gedaan 
om zoveel mogelijk de activi-
teiten voort te zetten en zijn 
daar aardig in geslaagd.

Samenwerking
De banencommissie heeft ook 
een aanpassing ondergaan, 
voorheen was het op woens-
dagmiddag dat de banen 
werden onderhouden, maar 
met de komst van het nieuwe 
sportcomplex is er nu een on-
derhoudscommissie van alle 
drie de partijen en die gaan nu 
iedere vrijdag het onderhoud 
van het sportcomplex uitvoe-
ren.
Het bestuur hoopt in de toe-
komst een goede band te 
kunnen opbouwen met de 
Sportstichting en een waardi-
ge mede-eigenaar te zijn van 
het sportcomplex en natuur-
lijk ook dat het ledental zal 
toenemen.

Invitatietoernooi 15 maart

De jeu de boules vereniging 
“Butje 13” kent geen winter-
stop. Zo zal op 23 februari de 
kampioen van de onderlinge 
wintercompetitie, ook bekend 
onder de naam “kouwe-klau-
wen-competitie”, bekend zijn. 
Op 15 maart wordt voor de 
8e keer het jaarlijkse invitatie-
toernooi voor geïnteresseer-
de bewoners uit de omgeving 
gehouden.
Inschrijven voor het invitatie-
toernooi is gratis en kan tot 
uiterlijk zondag 8 maart 22.00 
uur op de banen aan de Pieter 
Slootenweg/hoek Leeghwa-

terstraat in Neck. Het bestuur 
en de wedstrijdcommissie 
hebben waardevolle prijzen 
voor de winnaars en voor de 
tombola beschikbaar gesteld. 
Er worden 3 partijen jeu de 
boules gespeeld met desge-
wenst een clublid als vaste 
partner, die zo nodig voor in-
structie zorgt. Een hapje en 
drankje zullen niet ontbreken. 
Vanaf 09.45 uur is de kantine 
open. Alle deelnemers wor-
den ontvangen met koffie/
thee en iets lekkers.  Uiterlijk 
om 10.15 uur worden alle 
deelnemers in de kantine aan 

de Pieter Slootenweg 25 in 
Neck verwacht voor de loting. 
Na de loting start het toer-
nooi. Rond 15.00 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats.
 

Inschrijving kan op de speel-
dagen:
Woensdagavond (19.30 – 
22.00 uur) en zondagmor-
gen (10.30 – 13.00 uur) in 
voornoemde kantine of bij 
Leo van Berkel (ljvanberkel@
ziggo.nl), tel. 06.5767.5607 / 
0299.429147.
Op zaterdag 21 maart heeft 

“Butje 13” enige zustervereni-
gingen uit het “Noordholland-
se” uitgenodigd om kennis te 
komen maken met de nieuwe 
banen. De wedstrijdcommis-
sie krijgt het er dus druk mee.
Voor nieuwe leden is er voor 
€ 40,- per jaar (!!) nog plaats. 
U kunt dan 52 weken lang op 
2 dagen steeds 3 jeu de bou-
les partijen komen spelen. 
Opgave bij de secretaris (zie 
boven).
Een tweetal keren gratis en 
zonder voorwaarden komen 
boulen om de sfeer te proe-
ven is altijd mogelijk.

Geen winterstop voor jeu de boulers Butje 13
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Stormachtige halve marathon van Egmond
Het eerste grote loopevene-
ment van het nieuwe jaar 
vond plaats in een onstuimig 
Egmond aan Zee. De 48ste 
editie van de halve marathon 
ging van start met windkracht 
6 tegen. Dat stond garant 
voor een echte strijd tegen de 
elementen op het Egmonds 
strand en juist dat maakt 
dit evenement ieder jaar zo 
uniek. Tot aan Castricum aan 
Zee, via het strand, was het uit 
de wind zien te blijven, maar 
op de drassige duinpaden 
werd er volop gestreden voor 
een eervolle klassering. In to-
taal trotseerden 12 januari 
17.500 hardlopers de pittige 

weersomstandigheden, het 
was voor de deelnemers voor-
al ook een mooie uitdaging 
die hoort bij een legendari-
sche karakter van de NN Eg-
mond Halve Marathon, zo ook 
voor de volgende deelnemers 
uit Wijdewormer.

Halve Marathon recreanten:
Mark Verdam 1:46:41
Wouter Slijkerman 2:02:42
Janet van der Molen 2:15:35
Renate Hellingman 2:17:52
Esmee Hiddes 2:35:46

Combiklassement:
Wouter Slijkerman 3:33:34

Kwart Marathon Recreanten:
Lynde De Vries 1:13:24
Cantal Kruiver 1:13:24

Kwart Marathon Busi-
nessloop:
Bianca Balvert   50:22
Michelle Wester 1:13:29
Beide uitkomend voor Voda-
fone Ziggo Egmond 2020.

Romy Kok (26) is geboren in 
Purmerend en opgegroeid 
in de Hazepolder. Tijdens dit 
gesprek over haar fanatisme 
voor de voetbalsport en haar 
bestuurswerk voor DZS is zij 
de rust zelve, maar we weten 
dat zodra ze in het veld staat 
een totaal andere dame is.

Romy deed na haar lagere 
school mbo recreatie ma-
nagement en vervolgens de 
hbo-opleiding sociaalpeda-
gogische hulpverlening. Nu 
werkt Romy vijf dagen per 
week in Amsterdam en de 
tijd die dan over is besteedt 
zij vrijwel geheel aan het 
voetbal, zowel op het veld als 
naast het veld in het bestuur 
van de voetbalvereniging DZS.
Zij was veertien toen ze begon 
met voetballen in het meisjes-
team van DZS. Na twee jaar 
maakte ze een uitstap naar 
de Beemster omdat veel van 
haar vriendinnen en klasge-
nootjes speelden voor ZOB. 
Na één seizoen keerde Romy 
terug naar DZS en zij niet al-
leen, bijna al haar vriendinnen 
kwamen mee en spelen nog 
steeds met elkaar. Romy traint 

2x per week op het (kunst)
gras van DZS.  Daarnaast 
speelt zij ook nog in de zaal 
bij vereniging het Wapen van 
Ilpendam. De zaalwedstrijden 
worden gespeeld op doorde-
weekse avonden.
Dat zij een fanatieke voetbal-
ster heeft Romy niet van een 
vreemde. Haar vader Bas, ex 
doelman van DZS en Purmer-
steyn was ook zeer fanatiek. 
Nu geeft hij af en toe wel eens 
een training aan het team van 
zijn dochter en dat gaat er vol-

gens haar niet altijd zacht aan 
toe.

Jongeren in bestuur
Naast zelf actief voetballen 
op het veld en in de zaal is 
Romy Kok nu ook bestuurslid 
van DZS. Dat ging niet vanzelf, 
want toen zij hiervoor werd 
benaderd stelde zij wel als eis 
dat zij niet als enige jongere 
deel zou uitmaken van een 
bestuur dat verder al aardig 
op leeftijd was. En ze wist ook 
wel iemand die zij daarvoor 

dacht te kunnen overhalen. 
Het bestuur ging akkoord en 
zo kwam ook Brian Melis die 
nog maar net lid was van DZS 
in het bestuur. Romy heeft in 
het bestuur de taak om de 
vrijwilligers voor de kantine, 
oud papier aan te sturen en is 
verantwoordelijk voor het uit-
zetten en aansturen van acti-
viteiten voor jong en oud.

Vraag Romy hoe zij de toe-
komst ziet van DZS, dan zegt 
zij dat zij zich verheugt op het 
nieuwe sportcomplex, want 
dat biedt meer mogelijk he-
den voor activiteiten. Verder 
hoopt zij dat de samenwer-
king met WWSV en Butje 13 
in de nieuwe sportstichting 
voorspoedig zal verlopen net 
als de samenwerking in het 
nieuwe clubhuis waarin de 
drie verenigingen straks onder 
één dak zitten.
Zij heeft er alle vertrouwen 
in want de onderlinge sfeer is 
goed.  En voorlopig blijft Romy 
nog zolang mogelijk voetbal-
len en doelpunten maken 
voor het (vriendinnen) vrou-
wenteam van DZS.

Romy Kok zet vrijwilligers van DZS aan het werk

Romy Kok



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?

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

Boomrooierij
Boomverzoring
Boomveiligheidscontrole
Bomen planten
stoBBenfrezen

075-617 94 75 / 06-218 00 308
www.meijerboomverzorging.nl
info@meijerboomverzorging.nl

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,

klemfi ttingen,

klokthermostaten

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

Voor een heerlijke 
ontspanningsmassage.
Ook gespecialiseerd in 
babymassage en voetrefl ex 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

www.ganesja.nl  0299-470854

Voor uw modieuze 
bedrijfskleding 
op maat gemaakt

Voor uw modieuze
bedrijfskleding
op maat gemaakt

www.ganesja.nl    0299-470854
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Op woensdag 22 januari liet 
korfbalvereniging WWSV aan 
een twintigtal belangstellen-
den in de leeftijd van 47 tot 91 
zien wat de vereniging te bie-
den heeft aan mensen voor 
wie sporten niet meer zo van-
zelfsprekend is. Naast diverse 
oud-korfballers waren ook 
Rens Conijn van de gemeen-
te Wormerland en Sabine 
van Lochem van sportservice 
West- Friesland aanwezig.
Op Hemelvaartsdag 2019 had 
WWSV al eens een demon-
stratie “slow korfbal” gege-
ven. Door deze verantwoorde 
manier van sporten aan te 
bieden wil WWSV alle genera-
ties in actie houden, dus niet 
alleen de jeugd en volwasse-
nen die wekelijks trainen en in 
het weekend competitiewed-
strijden spelen. Op 22 janua-

ri hadden de ouderen in het 
Dorpshuis een halve gymzaal 
de ruimte, terwijl ernaast de 
allerjongste korfballertjes van 
de Kangoeroeklup van WWSV 
plezier maakten. Doordat bij 
slow korfbal niet wordt ge-
rend of gesprongen was het 
voor de deelnemers en kijkers 

minstens net zo plezierig. Het 
was gezellig samen sportief 
bezig zijn onder deskundige 
begeleiding.
De warming-up werd vooraf-
gegaan door uitleg over slow 
korfbal van voorzitter Ruud 
Auee, onder het genot van 
de gratis koffie en thee in de 

foyer. Tijdens de “derde helft” 
vonden alle deelnemers
en begeleiders dat dit voor 
herhaling vatbaar is, dus ie-
dereen die aan slow korfbal 
wil doen is elke woensdag 
vanaf 18:30 welkom in het 
Dorpshuis (wel schone sport-
schoenen meenemen om de 
gymzaal schoon te houden). 
De kosten hiervan zijn gesteld 
op €3 per keer en dat is in-
clusief koffie/thee. En zodra 
het weer het toelaat, zal het 
slow korfbal zich stapvoets 
verplaatsen naar het nieuwe 
sportcomplex aan de Leegh-
waterstraat.
Voor meer informatie of an-
dere vragen kunt u terecht bij 
Ruud Auee (06-36497018 of 
r.auee@quicknet.nl).

Marcel Wijkstra

Succesvolle start van slow korfbal bij WWSV

Knook A.G.F barstte aan de 
Noorderweg bijna uit zijn voe-
gen. Met het nodige kunst en 
vliegwerk kon de groei ge-
handhaafd worden en konden 
alle klanten nog bediend wor-
den, maar de verhuizing naar 
het nieuwe pand aan de Pol-
derweg in de Baanstee-Noord 
had niet veel langer op zich 
moeten laten wachten. Met 
de 2500 vierkante meter 
waarover Knook nu kan be-
schikken is aan díe beperking 
een einde gekomen.
Het prachtige moderne pand 
heeft een heel andere uitstra-
ling, en dat is voor Theo Knook 
ook erg belangrijk. “Soms ko-
men klanten kijken naar het 
productieproces, en dan wil 
het oog ook wat”. Theo heeft 
zelf veel tijd gestoken in de 
voorbereidingen van de bouw. 
“Je kunt het maar één keer 
goed doen”, als het gaat om 
de inrichting, de logistiek, de 
voorzieningen etc.
Tijdens de rondleiding wordt 

het resultaat van dat vele na-
denken al snel zichtbaar. Alle 
ruimtes in de productie zijn 
logisch van elkaar gescheiden; 
schoon bij schoon, afval bij af-
val, groente bij groente; géén 
onderlinge “besmetting”. Al-
les oogt super strak, netjes, 
schoon en ruimtelijk. Alleen al 
de ruimte waar de producten 
gesneden worden is al bijna 
net zo groot als de totale op-
pervlakte van de ruimte aan 
de Noorderweg. Dat biedt 
ruimte voor groei.

Uitbreiding
Sinds de verhuizing afgelopen 
juli is het bedrijf dan ook hard 
gegroeid. Tijdens de verhui-
zing had Knook 32 mensen 
in dienst, en nu zijn dat er 
40, een uitbreiding met acht 
mensen. Theo voegt toe: “Dat 
hadden er wel zestien kunnen 
zijn, maar omdat we hier een 
stuk efficiënter kunnen wer-
ken, kunnen we met dezelfde 
mensen véél meer doen.”
Ook in het kantoorgedeel-
te waan je je in een heel 

modern bedrijf; veel ruime 
werkplekken, een prachtige 
kantine, een mooie entree en 
een ruimte kleedruimte met 
persoonlijke kluisjes. “Het is 
belangrijk dat het personeel 
graag voor je werkt”, zegt 
Theo, “en dat draagt daar ze-
ker aan bij “. Op de vraag of hij 
trots is op deze mijlpaal rea-
geert hij bescheiden. “De trots 
zit er met name in dat je het 
familiebedrijf naar een hoger 
niveau kunt tillen, maar het is 
natuurlijk erg jammer dat mijn 
vader het eindresultaat nét 
niet meer heeft mogen mee-
maken”. Aangezien het bedrijf 
op een paar uurtjes in de za-
terdagnacht na 24/7 in bedrijf 
is, voelt alles ook alweer snel 
‘gewoon’. Theo heeft echter 
nog altijd de ambitie om een 
open dag te organiseren. Zo-
dra daarover meer te melden 
valt, zullen wij dat natuurlijk 
ook doen.

Gert Oskam

Nieuwe pand past Knook A.G.F. als een jas
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Er was duidelijk naar uitgeke-
ken, naar de editie 2020 van 
het postcodeboek 1456. Al 
ruim voor 19.30 uur stonden 
mensen 30 december in de rij 
om een exemplaar te kopen. 
Hoofdredacteur Roy Buijze 
besloot zijn praatje kort te 
houden bij het eerste exem-
plaar voor burgemeester Pe-
ter Tange. Nog een kort woord 
van de burgemeester en toen 
kon het los. In twee rijen langs 
de PIN. En dat was nodig ook, 
want de rij wachtenden was 
inmiddels gegroeid tot voor-
bij het kinderdagverblijf. Die 
eerste avond gingen meteen 
al zo’n 400 exemplaren van de 
hand.
Bij de vorige editie waren de 
foto’s gemaakt door Siem van 
de Brom en Dick Hartog, alle-
bei topfotografen. Zij hadden 
er een monsterklus aan die 
veel uren, weken, ja maan-

den heeft gekost. Deze keer 
was het een hele organisatie, 
er waren totaal 27 vrijwilli-
gers waarvan maar liefst 19 
fotografen. Verder was er ie-
mand voor de vormgeving, 
het typewerk en hielpen er 
drie bestuursleden en drie 
redactieleden mee aan de 
totstandkoming van dit boek 
waarvan enkelen een dubbel-
rol hadden.
We vroegen alle fotografen 
naar hun ervaringen langs de 
Wijdewormer deuren. Hun 
terugkoppeling was al net zo 
hartverwarmend. Ze hadden 
het allemaal een bijzonde-
re ervaring gevonden en de 
meesten lieten meteen maar 
weten dat ze de volgende keer 
weer graag meedoen. Dit on-
danks de opmerking van veel 
fotografen dat het toch meer 
werk was geweest dan ze te-
voren hadden ingeschat. En er 

waren bijzondere ervaringen 
geweest. Helaas ontbreekt 
ons de ruimte om iedereen 
aan het woord te laten, maar 
een aantal reacties willen we 
u niet onthouden.

Markant hoofd
Zo meldt Leoni Krijvenaar: “De 
bijzonderste foto was wel die 
van het echtpaar Roeleveld. 
Ze kwamen op hun paasbest 
naar buiten en ze wisten pre-
cies waar ze een foto wilden 
maken: op hun brug bij hun 
nieuwe hek, waar ze heel trots 
op waren!  Op dat moment 
was hun kleindochter ook aan-
wezig en die mocht ook mee 
op de foto. Vader Roeleveld 
had zo’n markant hoofd dat ik 
het niet kon laten om even in 
te zoomen om een mooie por-
tretfoto van hem te maken. 
Toen een aantal weken later 
mij het trieste nieuws ter ore 

kwam dat hij helaas was over-
leden kon ik deze foto naar de 
familie sturen die daar heel 
blij mee was.”
Yvonne Konijn kwam bij een 
bewoner die zelf niet op de 
foto wilde, maar hij wilde wel 
het huis op de foto. Hij dacht 
dat Yvonne de makelaar was 
die foto’s van het huis kwam 
nemen.
Marieke Hartog vond dit haar 
meest memorabele moment: 
“Toen degene die ik op de foto 
ging zetten de deur achter zich 
dicht trok, was de huissleutel 
binnen. Dit was precies een 
dag dat ik tussen de buien 
door nog een paar adressen 
op de foto kon zetten. Ge-
lukkig bleek het slaapkamer-
raam dat op een kier stond 
niet zo inbraak werend te zijn 
als gedacht. Onze eigen foto 
(Noorderweg 92) is overigens 
2 uur voordat de stolp werd 

Postcodeboek 1456, we hebben het graag gedaan

Evelyn Smak en Mirjam 
Levering
De Zwarteweg, een deel van 
Ringdijk, deel Tjadenweg en 
Veermanweg.

Jan Hartog
Zuiderweg 1 tot 42.

Lisanne Kruijver
Jisperdijk en Neck

Dominique Veerman
Een gedeelte van de Tjaden-
weg, de even nummers van 
De Kuilweg, Noorderweg 158 
en het Wijdewormerplein

Heidi de Winter
Een stuk Zuiderweg

Jeroen van Bakel
Hallerweg 22 t/m 41, Noor-
derweg 157D t/m 165 en de 
gehele Oosterdwarsweg

Fred Hiemstra
De hele Neckerstraat

Jan Beekman
Een gedeelte Hallerweg, de 
huizen rond het hofje van De 
Grootweg en een 15-tal adres-
sen op de Zuiderweg.
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gesloopt gemaakt door onze 
overbuurvrouw. Nog snel 
voordat de puinhoop com-
pleet was! Door het raam is 
precies het geel van de kraan 
te zien die klaar stond voor de 
klus.”

Chocolade kunstwerkje
Redactielid Gert Oskam ging 
ook zelf met de camera deu-
ren langs en meldt: “Wat ik 
bijzonder vond is dat iedereen 
tijdens het fotograferen weer 
zo’n zin leek te hebben in een 
nieuwe editie. Iedereen was 
zo gastvrij, ik had wel tien-
tallen kopjes koffie kunnen 
drinken. Het meest bijzondere 
vond ik nog wel bij Co en Cilia 
Roeleveld van de Noorderweg 
138. Dat zijn ontzettend harte-
lijke en lieve mensen. Ik werd 
uitgenodigd in hun “boom-
hut” die overigens gewoon 
op de grond staat. Dat is een 

ontzettend knus onderkomen, 
verscholen in de voortuin, 
waar ze zo nu en dan omge-
ven door een zee van kaarsjes 
een drankje drinken. Laatst 
was ik buiten bezig, toen Co 
en Cilia kwamen langsgelopen 
om het boek op te halen bij 
Ben Zandvliet. Als bedankje 
kreeg ik, of beter gezegd mijn 
zoontje Siem, een chocolade 
kunstwerkje. Erg lief!”
Frits Boddeman moest een af-
spraak met een gezin afblazen 
vanwege hevig noodweer op 
de betreffende dag. Jammer, 
want een van de kinderen zou 
een dag later voor langere tijd 
naar het buitenland vertrek-
ken. ”Ik heb wel een nieuwe 
afspraak gemaakt om alsnog 
een foto van het helaas incom-
plete gezin maken. Tijdens de 
koffie liet men mij op een tele-
foon een foto van de voltallige 
familie zien. De fotokwaliteit 

was echter onvoldoende voor 
plaatsing in het boek. Die foto 
heb ik thuis met professionele 
fotosoftware bewerkt en die 
is uiteindelijk toch in het boek 
terechtgekomen. Iedereen te-
vreden”!

Overstekende koeien
Niet altijd ging het fotografe-
ren even voorspoedig. Heidi de 
Winter bijvoorbeeld moest op 
een adres wel drie keer langs 
voor het gezin compleet op de 
foto kon. “Bij een ander adres 
zat ik te wachten op de heer 
des huizes, toen de vrouw in-
eens naar buiten ging, floot en 
Gerrit riep. Ik dacht, komt er 
een hond? Bleek het om een 
tamme kauw te gaan. En op 
de terugweg halverwege op 
de Zuiderweg moesten wach-
ten tot de koeien waren over-
gestoken over de weg. Snel uit 
de auto om ook dat plaatje te 

schieten. Leuk die foto ook te-
rug te zien in het boek.”
Verder bedanken we, alle an-
deren die meegewerkt heb-
ben aan deze 3e editie Post-
code 1456. In het bijzonder 
Evelien Kikkert die een groot 
deel van de organisatie voor 
haar rekening nam en Ben 
Zandvliet die ook aan de vo-
rige 2 edities mee heeft ge-
werkt. Maar natuurlijk ook: 
Roy Buijze en Corine van Scha-
gen (administratieve onder-
steuning), Miranda van Twisk 
(vormgeving), Gaby Meeng en 
Herman Huiser (fotografen), 
Mike Groot (webdesigner/fo-
tobeheer), Peter Nellen (op-
maak en administratie) en Mi-
chel Groot (Sponsorwerving).

René Provoost

Dit zijn de fotografen met kort 
vermeld waar zij hebben gefo-
tografeerd.

Postcodeboek 1456, we hebben het graag gedaan

Sjaak Mol
De helft van de Kuilweg, een 
deel van de Tjadenweg en de 
hele Kanaaldijk

Marieke Hartog
Deel van de Noorderweg en 
de Leeghwaterweg

Leonie Krijvenaar
Noorderweg van nummer 110 
tot en met 134. En de Wester-
dwarsweg.

Hemmo Sportel
Leeghwaterstraat, Pieter Sloo-
tenweg, Raadhuisstraat en 
Wildschutweg.

Yvonne Konijn
Een gedeelte van de Haller-
weg, de Grootweg en de Ring-
dijk.

Jeroen Blank
Een gedeelte van de Zuider-
weg

Gert Oskam
De Hallerweg 74 t/m 106 en 
de Noorderweg 135a t/m 
157c.

Frits Boddeman
Het achterste deel van de Zui-
derweg, inclusief het sport-
park Kalverhoek.



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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niseert de International Sheep 
Dog Society (ISDS) het we-
reldkampioenschap schapen 
drijven en drie jaar geleden 
was Nederland het gastland. 
Dit spektakel wordt in prin-
cipe altijd georganiseerd in 
Schotland, Engeland, Wales of 
Ierland, maar in 2017 was het 
de beurt aan het Noord-Hol-
landse Opmeer/Spanbroek. 
De International Sheep Dog 
Society (ISDS) bestaat al sinds 
ongeveer 1890.
De border collies hebben een 
bijzondere motoriek, deze lijkt 
op de motoriek van een wolf. 
‘Border collies’, legt Ria uit, 
‘hebben “eye”, ze kunnen de 
kudde sturen met hun ogen 
waarbij zij zich vooral richten 
op de leider in de kudde.’ 

Goed inlezen
Beide vrouwen hebben het 
met name in de winter druk 
met het verzorgen van hun 
schapen en drie IJslandse 
paarden. Samen met twee an-
dere weiland bezitters dragen 
zij de zorg voor de paarden en 
de schapen op het weiland. 
Ze zorgen zij er onder andere 
voor dat alle dieren eten krij-
gen.  Op de vraag wat men-
sen zouden moeten doen als 
zij ook dit type hond willen 
aanschaffen, antwoordt Ria: 
‘Je moet je goed inlezen en je 
afvragen of je wel een werk-
hond wilt. Want dit type hond 
moet voldoende beweging en 
werk hebben en vereist meer 
dan alleen een dagelijks uit-
laatrondje.’ De border collies 
maken deel uit van het leven 
van Els en Ria, het is hun pas-
sie en ze kunnen er eindeloos 
over vertellen.

Arthur Keur

Border collie stuurt kudde precies de goede hoek in
De liefde en passie voor hun 
border collies valt direct op bij 
het betreden van de woonark 
van Els Wippo en Ria Vrolijk. 
Aan de muren prijken diverse 
afbeeldingen van hun geliefde 
viervoeters. ‘Het is onze pas-
sie’, zegt Ria. ‘Wij stemmen 
onze dagelijkse activiteiten af 
op onze honden.’ Zowel Els als 
Ria werken beiden parttime 
als psycholoog. ‘We nemen de 
honden nooit mee naar ons 
werk, want dat zou te veel af-
leiden’, zegt Els. ‘De dagen dat 
we werken, gaan de honden 
naar de hondenopvang.’
Els en Ria hebben vier bor-
der collies; drie reuen (van 9, 
5 en 1,5 jaar) en een teefje 
van 13 jaar.  Beide vrouwen 
zijn al heel lang liefhebbers 
van deze rashonden. In 1997 
kochten zij hun eerste border 
collie. Ria vertelt: ‘Ik zag een 
programma op de BBC en ik 
vond het zo mooi hoe hand-
ler (hondentrainer) en hond 
de schapen bijeendreven.’ De 
hond die zij in 1997 kochten, 
is inmiddels overleden en ligt 
begraven in het weiland te-
genover de woonark. Het wei-
land van ongeveer 3 hectare 
is jaren geleden gekocht. Zij 
gebruiken het om hun collies 
te trainen en hun 25 schapen 
en drie IJslandse paarden op 
te laten grazen. Een paar keer 
per week zijn Els en Ria in de 
weer met het bijeendrijven 
van de kudde. De honden krij-
gen hun commando’s door 
middel van stemgeluid, geba-
ren en een speciaal fluitje met 
verschillende (hoge en lage) 
tonen. De honden kunnen de 
schapen ophalen en deze naar 
ieder gewenste plek drijven, 
bijv. naar een andere wei, een 
schuur of een trailer in.

Geen huishond
Border collies zijn minder ge-
schikt als huishond. ‘Het zijn 
heel intelligente honden’, zegt 
Els, ‘maar je moet ze wel aan 
het werk zetten, anders gaan 
ze werk zoeken.’ In een klein 
huis met onvoldoende werk 
en activiteiten, ontwikkelen 

ze gedragsproblemen (slo-
pen, kat of kinderen opdrijven 
hyperactief gedrag of soms 
agressie).
Het ras komt van origine uit 
de grensstreek tussen Enge-
land en Schotland. Dat ver-
klaart ook de naam ‘border’ 
dat grens betekent in het En-
gels; het woord collie komt 
waarschijnlijk uit het Schotse 
Gaelic en betekent nuttig. Ze 
zijn gefokt op specifieke kwa-
liteiten, met name het bijeen-
drijven van schapen. Sommige 
mensen vinden het zielig voor 
de schapen, maar de schapen 
kennen de honden. Boven-
dien zouden de honden de 
schapen nooit verwonden. 
Daarop zijn ze getraind; alleen 
als het echt nodig is corrigeren 
de honden ze door zachtjes in 
de poot van het schaap te bij-
ten. Els en Ria zijn zeer gesteld 
op hun schapen en kennen 
ze allemaal bij naam. Els legt 
uit: ‘Ze hebben allemaal hun 
eigen karakter, vooral Antje, 
ze is de kleinste van de kudde, 
maar het meest eigenwijs van 
het hele stel.’

Hoogste niveau
Bij Els en Ria pensioneren de 
schapen rond hun tiende le-
vensjaar; ze doen dan niet 
meer mee met de trainingen 
en worden in een apart deel 
van het weiland geplaatst. Op 
een bepaalde leeftijd wordt 
het werken met de schapen 
ook te veel voor de hond en 
deze krijgt dan ook zijn ver-
diende rust. De handlers gaan 
niet met pensioen; in Bra-
bant is er een vrouw van 82 
jaar die nog steeds fanatiek 
deelneemt aan de competi-
tie. In Nederland zijn er zo’n 
200 handlers die op diverse 
niveaus deelnemen. Ook Ria 
is een van hen en wel op het 
allerhoogste niveau. Els strijdt 
een divisie lager.
Border collies zijn dure hon-
den. Voor een heel goe-
de wedstrijdhond wordt in 
Groot-Brittannië wel 10.000 
tot 20.000 euro betaald. ‘Die 
van ons zijn niet zo duur’, be-
nadrukt Els, ‘maar het is wel 
zo dat bij dit ras getrainde 
honden duurder zijn dan de 
puppy’s.’ 
Eenmaal in de drie jaar orga-

De Passie

Els & Ria
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Filmhuizen
Filmhuizen zijn vaak kleine 
theatertjes, ook wel arthouse 
genoemd, waar films buiten 
het reguliere commerciële 
aanbod om worden vertoond. 

Het zijn bijna altijd films met 
een artistiek karakter. Vaak 
zijn ze met minder geld ge-
maakt, en ze trekken door-
gaans een minder groot pu-

bliek dan mainstream films. 
In de omgeving van de Wijde-
wormer zijn verschillende klei-
ne onafhankelijke filmhuizen 
te vinden zoals in Purmerend, 

de Rijp, Hoorn, Zaandam. 
Deze keer het filmhuis Purme-
rend in de schijnwerpers:

Het Filmhuis Purmerend is 
gevestigd in het mooie oude 
gebouw van het Stamhuis, 
tegenover de Purmaryn mid-
denin het stadje. Het filmhuis 
vertoont twee a drie avonden 
per week haar filmselecties. 
Soms organiseert het Filmhuis 

een verrassend filmfestival 
of een combinatie van film 
met een lezing of een diner. 
Een vaste groep vrijwilligers 
bemant de kassa en de bar. 
De huiselijke sfeer van het 
filmzaaltje verrast bezoekers 
die alleen grote, anonieme 

bioscoopzalen gewend zijn. 
Filmliefhebbers die wat vaker 
komen leren elkaar in de korte 
pauzes bij een borrelnootje en 
een drankje vanzelf beter ken-
nen en geven elkaar tips door 
over komende vertoningen. 
Soms zit het nostalgische zaal-

tje vol met alleen vrouwen, 
dan weer met jongeren, of 
met senioren. De uitstekende 
programmering biedt voor elk 
wat wils. Tip voor februari is 
de film:

Als in de nabije toekomst een 
dodelijke pandemie de we-
reld drastisch heeft veranderd 
doordat vrouwen vrijwel zijn 
uitgestorven, besluit een va-
der (Casey Affleck) met zijn 
dochter Rag (Anna Pniowsky) 
te vluchten naar de bossen. 
Terwijl hij haar probeert te be-

schermen tegen de gevaren in 
deze nieuwe wereld komt hun 
relatie heftig maar onafwend-
baar onder druk te staan. 
Sierra/Affinity en Black Bear 
pictures brengen een survival 
thriller van de Oscar-geno-
mineerde Casey Affleck die 
schrijft, acteert en regisseert.

Wanneeer:  28 feb 2020
 
Kosten: voor leden € 6,- niet 
leden € 7,50
Reserveren via: www.film-
huispurmerend.nl
Waar: Kerkstraat 11, Purme-
rend.

Light of my Life

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. 

Einde 25 jaar DKWW met geslaagde feestmiddag
Het was zo ver: 10 januari 
2020 sloot ons Dameskoor 
Wijdewormer zijn bestaan af 
met een feestmiddag ter gele-
genheid van dit 25-jarig jubile-
um. Ieder van ons koor heeft 
ernaar uitgekeken, ieder van 
ons met zijn eigen gevoel van 
afscheid. De dames van de 
jubileumcommissie; Tiny Ko-
nijn en Thea Lambalk hebben 
hun beste beentje voor gezet 
om er een gezellig eindfeest 
van te maken. Geopend met 
koffie/thee en gebak met een 
kort praatje door de aftreden-
de voorzitter namen Tiny en 
Thea het woord over, om te 
vertellen hoe de middag inge-
deeld zou worden.
We begonnen met oudhol-

landse spelletjes, (o.a. hoek 
sjoelen, ringgooien, muis 
meppen, paardenrace). Tus-
sen de spelletjes door had-
den alle dames een opdracht 

gekregen om een voordracht 
te verzorgen. Alles kwam aan 
bod; zang, gedichten, voor-
drachten o.a. uit het leven van 
25 jaar DKWW.

Daarna werd er een koud/
warm buffet geserveerd, wat 
gemaakt was door de klein-
zoon van Rie Klompmaker 
(zanglid eerste uur) Damir 
Hasanagic en Daphne Kroe-
zen. Prima verzorgd, ook ge-
dacht aan vegetariers en men-
sen met een gluten dieet.
Iedereen had het naar de zin, 
de middag was zo om. Fijn dat 
Joop foto’s heeft gemaakt, 
kunnen we erop terugkijken. 
Joop was onze penningmees-
ter, (de sultan met zijn harem). 
Al met al een eindmiddag die 
zeer geslaagd is geweest en 
waar alle dames met een goed 
gevoel aan terug kunnen den-
ken.

Ellie Smit

Een week na het eindfeest 
stonden ze alweer te zingen, 
de dames van het dameskoor 
Wijdewormer. Voor dirigente 
Marja van der Ploeg stond het 
als een paal boven water dat 

het koor moest door gaan, ook 
al kon het geen nieuw bestuur 
meer vormen. En dus wierp zij 
zich op als voorganger en diri-
gent tegelijk. Waarom? Marja: 
‘Omdat zingen zo goed is voor 

een mens. En dit is een ontzet-
tend leuke groep.’
Een koor is voor de meesten 
van ons een groep mensen 
die met groot enthousiasme 
meerstemmige liederen ten 

gehore brengen. Volgens Wi-
kipedia kan een koor allerlei 
repertoires vertolken en op 
verschillende manier. Het kan 
genres aangeven bijvoorbeeld 
a-capella koor of operakoor, 

Koordames Wijdewormer zingen zich nog steeds gezond
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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. 

Theater De Verbeelding
De Verbeelding is ooit begon-
nen in het Stamhuijs maar 
uitgegroeid tot een serieus 
theater, onder het dak van P3 
in Purmerend. De uitstekende 
programmering biedt een ge-

varieerd aanbod van scherp 
cabaret en bijzonder muziek-
theater. Zo treedt op 16 fe-
bruari voor de liefhebbers Je-
roen Zijlstra en band op.  In de 
Verbeelding is ook interessant 

toneel, mooie dans, jong ver-
rassend talent en opvallend 
goed Nederlands jeugdthea-
ter te zien. Voor al deze dis-
ciplines geldt dat je door de 
intieme vlakke vloerzaal dicht 

op de artiesten zit en de voor-
stellingen intens meebeleeft. 
Een kleine greep uit komende 
interessante voorstellingen:

Rock me Baby (Try Out)
Een tragikomische “rocku-
mentary” met een spectacu-
laire combinatie van livemu-
ziek, vloeistofprojecties en 
poppenspel. Het verhaal: na 
lange tijd komt rockband The 
Promise weer bij elkaar. Ter 
voorbereiding op hun ‘Back 
and Forward Tour’ sluit de 
groep zich op in de studio. 
Door oude irritaties, twijfels 
en fysieke ongemakken dreigt 
al snel een crisis. Hoe goed 
zijn hun oude nummers ei-
genlijk? Zal het nieuwe mate-

riaal aanslaan op de fanclub-
dag? Janice, een excentrieke 
performancekunstenares en 
vriendin van frontman Sjag, 
wordt gevraagd om mee te 

denken. Zij komt met een 
dwingend visueel concept 
waarin poppenanimatie de 
muziek gaat ondersteunen. 
Als de mannen met maskers 
op moeten gaan spelen, be-
gint de weerstand tegen haar 
aardig toe te nemen.
De voorstelling is een try out 
en wordt gemaakt en ge-
speeld door grote namen als: 
René van ‘t Hof, dorpsgenoot 
Servaes Nelissen, Kees van der 
Vooren en Vincent van War-
merdam Muziek: Vincent van 

Warmerdam en Kees van der 
Vooren. Teksten en vormge-
ving: Servaes Nelissen. Pas op: 
kaartjes kunnen snel gaan.

Datum: 07 maart 2020
tIJd: 20:30 UUR
Kosten: € 15,50
Reserveerlijn: 0299-411234, 
vanaf een maand voor de 
voorstelling
Mail: info@theaterdeverbeel-
ding.nl
Site: http://www.theaterde-
verbeelding.nl

Familievoorstelling (8-80 jaar) 
– De Verbeelding, Purmerend
 
Deze voorstelling is een ode 
aan de twijfel in Guus Kuijer’s 
boek “Hoe Mieke Mom haar 
maffe moeder vindt”. Een fan-
tasievol maar actueel muzi-
kaal circus boordevol poppen.
Het verhaal: de ouders van 
Mieke zijn al een tijdje dood. 
Aan de overkant van de straat 
wonen Meneer en Mevrouw 

T. Van hen leert ze dat je van 
lezen dom wordt en dat be-
jaarden gestreken moeten 
worden om de kreukels uit 
hun huid te krijgen. Mieke be-

grijpt er niets van. Waarom is 
dat zo? Mieke belandt in de 
ene absurde situatie na de 
andere, maar de wereld om 
haar heen is het over één ding 
eens: Meisje Mieke is gek.
Een voorstelling over een we-
reld die voor iedereen zo van-
zelfsprekend is, maar waarbij 
meisje Mieke zich durft af te 
vragen waarom de dingen 
gaan zoals ze gaan

Datum: 29 februari 2020
Tijd: 19:30 uur
Kosten: Jeugd  € 7,50 Volwas-
senen  € 10,50
Locatie: Theater De Verbeel-
ding in P3 Purmerend.
Reserveerlijn: 0299-411234, 
vanaf een maand voor de 
voorstelling
Mail: info@theaterdeverbeel-
ding.nl
Site: http://www.theaterde-
verbeelding.nl

Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt

het kan functie aangeven zoals 
achtergrondkoor, of samen-
stelling: dameskoor, jongens-
koor, jeugdkoor, mannenkoor.
Wanneer je langs de websites 
van de vele koren in onze re-
gio scrollt, valt vooral op dat 
de meeste koren niet alleen 
hun type muziek willen laten 
horen en daarvoor graag op-
treden, maar het ook gezellig 
willen hebben met elkaar. Sa-
men zingen verbindt, niet al-
leen het koor met het publiek 
maar ook de koorleden en di-
rigent onderling.
Wetenschappelijk onderzoek
Zingen doet dus wat met men-

sen. Jaren geleden alweer, do-
ken Duitse onderzoekers in 
het onderwerp. Zingen is dus 
stress verlagend en goed voor 
de weerstand. De Zweedse 
onderzoeker Bjorn Vickhoff 
vond nog iets anders. De har-
ten van koorzangers kloppen 
tegelijkertijd èn de hartslag 
wordt tijdens het zingen ver-
traagd. Volgens de onderzoe-
kers is dit een gevolg van de 
gecontroleerde ademhaling.
Dat verbaast Marja van der 
Ploeg in het geheel niet. ‘We 
weten dat zingen goed is voor 
de hersenen, het doet wat 
met je brein. Kijk maar de-

mente bejaarden die nauwe-
lijks meer kunnen praten. Ga 
een liedje met ze zingen uit 
hun jeugd en kennen ineens 
alle woorden.’ En zij beaamt 
ook het sociaal effect van 
koorzang. ‘In het Wijdewor-
mer koor zijn nogal wat vrou-
wen weduwe. Voor hen is het 
belangrijk om wekelijks met 
andere vrouwen iets samen te 
doen.’
Vraag bijvoorbeeld Olga van 
de Brom waarom ze meedoet 
na de herstart. ‘Het is zo ont-
zettend leuk. Fantastisch dat 
Marja dit initiatief genomen 
heeft. Ze was zelf ontroert 

toen ze 17 januari voor 24 
vrouwen stond.’  Daarna gin-
gen de dames er als vanouds 
tegenaan want ze kregen van 
Marja van der Ploeg ook met-
een een doel. Een lentecon-
cert op zondag 3 mei in het 
Dorpshuis.
Dirigente Marja van der Ploeg, 
heeft een klassieke conserva-
toriumopleiding gevolgd. De 
sfeer en saamhorigheid bij het 
koor noemt zij een warmte 
deken. Ook interesse? Nieuwe 
leden zijn van harte welkom: 
informatie bij 
Marja van der Ploeg 
Tel: 0299 – 437023



•  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!
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verleden wel plannen over-
legd voor het bouwen van 
meerdere woningen. Alleen 
heeft men geen vergunning 
aangevraagd. U begrijpt dat 
aan een dergelijke vergunning 
aanvraag vele onderzoekrap-
porten moeten worden toege-
voegd. Nu men werkzaamhe-

den uitvoert zonder vergun-
ning is een handhavingstraject 
opgestart”

Na een melding dat al werk-
zaamheden werden uitge-
voerd, heeft de gemeente 
gelijk gereageerd. Handhaving 
is komen kijken, heeft alle 
betrokken instanties geïnfor-

meerd en om advies gevraagd. 
Hierna mochten er geen werk-
zaamheden meer worden uit-
gevoerd. De initiatiefnemer 
is in de gelegenheid gesteld 
zijn benodigde vergunningen 
alsnog te regelen. Dat bete-
kent ook dat de omgezaagde 
bomen zonder kapvergunning 
zijn weggehaald. Mocht deze 

vergunning niet worden afge-
geven, dan wordt er naast een 
geldboete, tegenwoordig ook 
een herplantplicht opgelegd. 
Maar eerst de vergunnings-
aanvraag maar eens afwach-
ten, dan weten we wat de 
nieuwe eigenaar voor plannen 
heeft.

René Provoost

Even iedere activiteit verboden aan eind Neckerstraat
Vervolg van pagina 1 

Dankbetuiging
Uit de overweldigende belangstelling, kaarten, bloemen 
en uw aanwezigheid bleek dat mijn lieve man, onze unie-
ke vader en onze trotse opa

Jaap Roeleveld
Niet alleen voor ons bijzonder mens is geweest maar 
voor velen.
Dit heeft ons erg goed gedaan en daar zijn wij u dankbaar 
voor.

Wij missen hem enorm.
Ina Roeleveld-Vestering, kinderen en kleinkinderen.

Kunstwerk “Levenslicht” van Daan Roosegaarde
In 2020 is het vijfenzeventig 
jaar geleden dat concentra-
tie- en vernietigingskamp Aus-
chwitz werd bevrijd. Over de 
hele wereld is daar op 27 janu-
ari bij stilgestaan. Zowel in de 
Joodse herdenkingstraditie als 
in de Roma- en Sinti-cultuur 
zijn stenen belangrijk. Kun-
stenaar Daan Roosegaarde en 
zijn team hebben deze traditie 
als inspiratie gebruikt. Met in 
totaal 104.000 lichtgevende 
stenen - gelijk aan het aantal 
slachtoffers uit Nederland - 
staat het kunstwerk symbool 
voor de impact van de Holo-
caust. De stenen worden van-
af januari 2020 verdeeld over 
de verschillende gemeenten 

waar Joden, Roma en Sinti 
woonden en soms al genera-
ties lang hun leven leefden, 

voor ze werden weggevoerd. 
Het monument maakt deel 
uit van een landelijk project 

van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei waar meer dan 150 
Nederlandse gemeenten aan 
deelnemen.
Het monument zelf:
Om de paar seconden lichten 
de stenen op en doven weer 
uit, als een ademhaling van 
de overledenen. Het monu-
ment symboliseert zo de door 
geweld en fascisme voortijdig 
beëindigde levens.

Waar en wanneer?
Vanaf 14 februari 13.30 uur 
is het monument te zien in 
de Grote Kerk in Schermer-
horn en vanaf zondag 1 maart 
13.30 uur in de Grote Kerk in 
De Rijp.

Het Nederlandse oud papier 
was ooit een gewild product; 
de Chinezen waren er dol op, 
en betaalden er goed voor. De 
Chinezen vinden ons oud-pa-
pier echter te vervuild. Dit ex-
portkanaal droogt nu op, ter-
wijl er binnenslands wel meer 
oud papier op de markt komt. 
Dus dalen de prijs fors. Door 
heel het land zijn daarom di-
verse verenigingen al gestopt 
zijn met de inzameling.
Hans Buskermolen, de co-
ordinator van de inzameling 
in Wijdewormer, geeft aan 
dat hiervan in de Wijdewor-
mer nog geen sprake is. Aan 
het begin van het schooljaar 
wordt de buit verdeeld vol-
gens een bepaalde verdeel-
sleutel. Zo ging er in 2019 € 

1050,- naar de school, en voor 
zowel DZS als voor WWSV lag 
er €525,- klaar.
Hans heeft navraag gedaan bij 
Roele de Vries, het bedrijf dat 
via HVC telkens de 3 vracht-
wagens verzorgt. Voor het 
opgehaalde papier krijgen ze 
een vergoeding van Roele de 
Vries. De gemeente vult dit 
aan tot €31,- per 1000 kilo. 
Zolang dat contract bestaat, 
vreest Hans niet voor hetzelf-
de lot als voor verenigingen in 
andere steden. “De gemeente 
zal het contract niet heel snel 
ontbinden, omdat als Roele 
de Vries dit zónder onze vrij-
willigers moet ophalen, de 
kosten voor de gemeente ho-
ger liggen”, aldus Hans.

Gert Oskam

Oud-papier houdt in Wijdewormer 
waarde

Advertentie
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Oliver Twist, maar dan in 1660: zes arrestaties aan de Zuiderweg
Landlopers en bedelaars 
riskeerden in de zeventien-
de en achttiende eeuw de 
doodstraf, helemaal als zij in 
verband konden worden ge-
bracht met andere strafbare 
feiten als inbraak of diefstal. 
Voor minderjarigen, wezen of 
halfwezen werd daarbij geen 
uitzondering gemaakt: ook in 
dergelijke gevallen eiste de 
dienstdoende baljuw soms 
ophanging of onthoofding, 
zonder acht te slaan op zoiets 
als persoonlijke omstandighe-
den of proportionaliteit. Dat 
ondervonden onder anderen 
de broers Volckert Jacobsz. 
(20) en Gerrit Jacobsz. (17) 
toen zij in augustus 1660 bij 
toeval in de Wijdewormer be-
landden.
De vader van Volckert en Ger-
rit was een paar jaar eerder 
‘tot Amsterdam opgehangen’, 
hun moeder zat daar ‘in ’t 
Spinhuijs’ (de vrouwenge-
vangenis). Nadat zij helemaal 
alleen waren komen te staan 
waren de twee broers gaan 
rondzwerven en bedelen, met 
alle gevolgen van dien. Volc-
kert was al eens (op z’n 17e) 
veroordeeld tot bijna drie jaar 
in het tuchthuis in Amster-
dam, zijn jongere broer Gerrit 
belandde ‘2 maelen int Tucht-
huijs tot Amsterdam, en eens 
tot Rotterdam’.
Midden 1660 stonden zij weer 
op straat, en vormden in Am-
sterdam al snel het middel-
punt van een rondtrekkend 
groepje kansarme jongeren, 
met onder anderen de 17-jari-
ge Pieter de Ruijter, de broers 
Johannes en Jeremias Claasz. 
(respectievelijk 16 en 17 jaar), 
de 22-jarige Dirck Boudu-
wijnsz. alias ‘Malcontent’, en 
een trits niet nader geïdenti-
ficeerde leeftijdgenoten met 
bijnamen als ‘Anna Scheeff-
hals’, ‘Jantje uijt de Haach’, het 
‘Meijsje als een beeldt’, ‘Jan 
van Purmerend’ en ‘Philips 
mettet seer hooft’. Zij sliepen 
overal en nergens, eten had-
den ze nauwelijks.
Zes leden van dat groepje, on-
der wie Volckert en Gerrit Ja-

cobsz., kwamen op 10 augus-
tus 1660 ‘bij malcanderen’ bij 
de (gesloopte) ‘Haringpackers 
Toorn’ aan de huidige Prins 
Hendrikkade, namen de boot 
naar ‘Sardam’ (Zaandam), en 
belandden vervolgens lopend 
‘langs t Kalff tot in de groote 
Wormer’. Daar werd van een 
bleekveld een ‘oude doeck’ 
weggenomen, er werd in de 
Wormer ‘gebeedelt’, en zij 
kregen er ‘enighe stucken ee-
ten vande huijsluijden’. De zes 
overnachtten bij een boerin 
op zolder aan de Zuiderweg, 
en werden de volgende dag 
in de polder door de ‘dienae-
rs’ van baljuw Jacob Hinlopen 
aangehouden en opgesloten 
op slot Purmerstein.
Gedetineerd op het slot be-
kenden de zes dat zij in de 
loop der tijd in wisselende sa-
menstellingen tal van delicten 
hadden gepleegd om maar 
aan eten te komen; sommi-
ge van die delicten waren al 
meer dan vijf jaar oud. Er was 
in Amsterdam eens een zilve-
ren penning gestolen ‘ontrent 
een rijcxdaelder waardich’ dat 
een ‘secker kindt aldaer om 
de hals droech’. Er waren op 
meerdere plaatsen mesjes ge-
stolen met ‘silveren’ dan wel 
‘barnstienen heften’. In Graft 
waren bij een ‘seecker Catho-
lijcx persoon’, vlak naast de 
kerk, ‘4 porceleijnen schotels’ 
gestolen, die waren verkocht 
aan een ‘vrou aldaer’ voor 
18 stuivers per stuk. In Pur-
merland was eens overnacht 
in een ‘nieu huijs’ en daar 
waren een ‘broeck en 2 paer 
koussen’ gestolen. Er waren 
in Amsterdam van ‘Jooden als 
andersints mantels van diver-
sche couleuren vande hals ge-
nomen’. De net uit het ‘rasp-
huis’ ontslagen ‘Malcontent’, 
Dirck Bouduwijnsz., bekende 
een ‘bijsit genaampt Griet’ te 
hebben, en ook nog een ‘vrij-
ster genaampt Engel met de 
welcke hij diversche maalen 
vleesschelijck heeft geconver-
seert’. Et cetera; het was Oli-
ver Twist avant la lettre.
Op 31 augustus 1660, na drie 

weken detentie, werden de 
zes op slot Purmerstein door 
de schepenen van de Wij-
dewormer berecht. Daarbij 
bleek wel hoe verschillend er 
destijds tegen dergelijke min-
derjarige delinquenten werd 
aangekeken, en tegen de mo-
gelijkheden van reclassering 
en resocialisatie.
Voor de hoofdofficier van Pur-
merend en baljuw over de 
Wormer en de Beemster, Ja-
cob Hinlopen, betrof het hier 
halsmisdrijven waarvoor de 
zwaarste straf diende te wor-
den opgelegd. Tegen de broers 
Volckert en Gerrit Jacobsz. eis-
te hij dat zij ‘met de coorde’ 
zouden worden gestraft ‘dat-
ter de doodt nae volcht’. Na 
die ophanging moesten hun li-
chamen ‘op ’t galgevelt vande 
Wormer ten toone gehangen’ 
worden.
De zeven schepenen van de 
Wijdewormer, de rechters, 
prakkiseerden daar echter 
niet over. Zij vonnisten dat Vol-
ckert en Gerrit Jacobsz. op een 
schavot voor het stadhuis van 
Purmerend moesten worden 
gebracht, en daar door een 
scherprechter ‘strengelijck 
gegeesselt’ moesten worden 
‘datter ’t Bloedt nae volcht’. 
Daarnaast werden beiden 
voor 25 jaar uit Holland en 
West-Friesland verbannen. Zij 
dienden ‘voor sonnen onder-
ganck’ te ‘vertrecken uijt dese 
Stadt ende ’t resort vandien, 
mitsgaders uijt de drie om-
leggende meeren’ (Wormer, 
Beemster, Purmer). Binnen ‘3 
maal 24 uijren’ moesten zij uit 
het gewest Holland zijn, an-
ders riskeerden zij nog ‘swaar-
der straffen’.
Tegen de vier overige ver-
dachten eiste baljuw Hinlopen 
eveneens zware straffen: zij 
moesten, concludeerde hij, 
op hetzelfde schavot voor het 
stadhuis worden ‘gegheesselt, 
gebrandtmerckt en 10 Jaeren 
int Tuchthuijs gebannen te 
werden’. Dat ging de schepe-
nen ook veel te ver. Zij waren 
het met Hinlopen eens dat 
hier sprake was van ‘aanloc-



19

Oliver Twist, maar dan in 1660: zes arrestaties aan de Zuiderweg
kende beginsselen en saac-
ken van quade gevolghe’. De 
schepenen achtten het echter 
voldoende dat de vier ‘ten 
toone’ zouden worden gesteld 
op het schavot, en slechts ge-
dwongen zouden worden toe 
te kijken bij de geseling van 
Volckert en Gerrit Jacobsz., 
dit om zich ‘te spiegelen en 
alsoo een affschrick van ’t 
quat te becomen’. ‘Malcon-
tent’, die zich ook nog schuldig 
had gemaakt aan de verkoop 
van ‘valsche peerlen ende co-
raelen’, moest op het schavot 
tentoon worden gesteld met 
‘2 spinrocken bollen om den 
hals’ (bollen wol), hetzij een 
verwijzing naar de parels, het-
zij naar zijn twee ‘bijsitten’. De 
vier werden voor tien jaar uit 
Purmerend, de Wormer, de 
Beemster en de Purmer ver-
bannen, niet uit Holland en 
West-Friesland.

Na hun aanhouding in de Wijdewormer werden de broers Volckert en Gerrit Jacobsz. in 1660 voor het oude 
stadhuis van Purmerend op een schavot ‘strengelijck gegeesselt’ (tekening Noord-Hollands Archief).

Groene schreeuwlelijkerd is dol op pinda’s
Op het moment dat ik dit 
schrijf, staat de nationale 
tuinvogeltelling weer voor de 
deur. Doel van dit alles, is om 
te kijken hoeveel vogel(tje)s er 
in de onze tuinen voorkomen 
in de winterperiode en ook 
welke soorten. En dan natuur-
lijk hopen op een bijzonder 
exemplaar. Zo hadden we af-
gelopen week een smelleken 
op ons voederhuisje. Deze 
kleine valkachtige bleef helaas 
net niet lang genoeg zitten om 
een foto van te maken.........
mopper-de-mopper-de-mop-
per.
 De meest voorkomende tuin-
vogels zijn de ons allen welbe-

kende huismus, de koolmees 
en de merel. Ook de vink, 
houtduif en de roodborst ko-
men nog regelmatig langs. Bij 
ons aan de Kuilweg zien we ie-
dere dag wel de pimpelmees. 
Een leuk grappig vogeltje, met 
lichtblauwe rug en vleugels. 
Deze is gek op zaadjes en krui-
meltjes brood.
Een andere broodhapper is de 
wilde eend. Van de week kwa-
men mijnheer en mevrouw, 
letterlijk, bij ons aankloppen 
of we nog iets voor hun over 
hadden. BRUTAAL met hoofd-
letters. En dat, terwijl wij ei-
genlijk nooit eendjes voeren. 
De term “domme eend” is hier Pimpelmees

EendHalsband parkiet

dus niet van toepassing.
Een vogel die we inmiddels al-
lemaal ook goed kennen is de 
halsbandparkiet. Het manne-
tje van deze groene schreeuw-
lelijkerds heeft een dunne 
zwarte band om zijn nek, van-
daar de naam. Ooit is er een 
aantal ontsnapt en het bevalt 
ze zo goed in Nederland, dat 
het bijna een plaat begint te 
worden. Ze zijn, net als ik, gek 
op nootjes en pinda’s. Dat zult 
u ook wel merken als u een 
netje met deze lekkernij in de 
tuin heeft hangen. Je hoort ze 
van ver al aankomen en ne-
men dan ook de hele familie 

mee. Net als ik.
Ik hoop dat er velen van u mee 
hebben gedaan met de tuin-
telling. Leuk hoor, vogeltjes 
kijken!!!

Sjaak Mol

Nieuwe bezorger WWJ
Na jaren het Wijde Wormer 
Journaal te hebben bezorgd 
heeft Jan Koppenaal, Haller-
weg 36, besloten hiermee te 
stoppen. Een opvolger heeft 
hij ook al gevonden in de per-
soon van Coen Bakker, Haller-
weg 40, die met ingang van 
januari 2020 met deze nieuwe 

taak begonnen is. Uiteraard 
hebben wij Jan Koppenaal 
bedankt voor zijn jarenlange 
inzet en heeft hij namens be-
stuur en redactie een attentie 
ontvangen. Nogmaals onze 
hartelijke dank.

Evelien Kikkert
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Louis van ‘t Klooster en zijn maten varen Elfstedentocht voor Spieren voor Spieren

Louis van ’t klooster (52) van 
de Hallerweg doet in zijn vrije 
tijd, zoals hij zelf zegt: ‘een 
beetje aan drakenbootvaren 
in Alkmaar bij vereniging Uni-
ted Dragons. Dit jaar hebben 
een aantal leden waaronder 
hijzelf de uitdaging opgepakt 
om een Elfstedentocht te or-
ganiseren met de drakenboot. 
Ruim 200 kilometer varen in 
vier dagen onder 194 bruggen 
door en door twee sluizen. 
‘Dit doen we niet alleen voor 
onszelf maar we willen ook 
Spieren voor Spieren steunen 
en hebben onszelf tot doel ge-
zet 11.000 euro op te halen.’
Het was pijn in de onderrug 
die Louis van ‘t Klooster de 
drakenboot in dreef. De arts 
die hem onderzocht had uit-
gelegd dat zijn rugspieren 
bij zijn zittend bestaan erop 
achteruitgingen en dat hij er 
goed aan zou doen die rugs-
pieren te versterken door bij-
voorbeeld te gaan roeien. Een 
vriend loodste hem mee naar 
Alkmaar, naar de vereniging 
United Dragons, om kennis te 
maken met drakenboten. Dan 
is het niet roeien, maar ped-
delen.

Enthousiasme
Dat is nu zeven, acht jaar ge-
leden. En ja, zijn rug is erop 
vooruitgegaan. Logisch dat 
zijn enthousiasme voor deze 
sport is gegroeid. Gewoonlijk, 
zo legt hij uit, trainen ze bij 
United Dragons voor de drie 
wedstrijdafstanden, de 200 
meter, 500 meter en 2000 me-

ter. Twintig mannen en vrou-
wen per boot aan de peddels, 
één vrouw voorop die op een 
drum het tempo aangeeft en 
een stuurman achterop om op 
koers te blijven. Eens per jaar 
werken ze in Alkmaar toe naar 
een langeafstandsevenement 
van rond de 50 kilometer. Dat 
is inclusief rust- en plaspauzes 
onderweg zo’n acht tot negen 
uur varen.
Twee jaar geleden, ter ge-
legenheid van het 20-jarig 
bestaan van de vereniging 
besloten ze om ook eens nog 
langer te varen. Dat werd het 
Schotlandproject van de Ierse 
Zee naar de Noordzeekust, 
een afstand van 115 kilometer 
door bergachtig terrein, dus 
met veel sluizen. Een tocht die 
in drie dagen werd volbracht.

Godfather
Maar nu is dus het plan ont-
staan om nog langer te varen. 
De Elfstedentocht telt 202 
kilometer. ‘Speciaal voor dit 

project ben ik vorig jaar lid ge-
worden van onze commissie 
Lange Afstand. Nee, ik heb dit 
plan niet bedacht. Dat heeft 
Richard Kleijne gedaan. We 
noemen hem de godfather 
van de lange afstand. Kijk, ik 
zal je laten zien hoe precies hij 
alles heeft voorbereid.’
Louis laat de routekaart zien. 
De mannen van United Dra-
gons volgen vrij nauwkeurig 
de route die de schaatsers ook 
volgen, maar dan met start en 
finish in Harlingen en niet op 
de Bonkevaart in Leeuwarden. 
Tot op de kilometer nauwkeu-
rig staat aangegeven hoe diep 
het water is, wat de verwach-
te snelheid die ze zullen halen, 
waar de plekken voor ravitail-
lering zijn en waar de overige 
rustplaatsen. Tevens aangege-
ven de fietsroute voor de re-
serveroeiers.

Vegan
Louis zelf is verantwoordelijk 
voor de vijf overnachtingen 

en het avondeten. ‘We heb-
ben vijf prima parkeerplek-
ken aan het water gevonden 
waar we steeds voor één 
nacht met dertig man terecht 
kunnen. Het avondeten la-
ten we cateren.’ Ontbijt en 
eten en drinken overdag is 
een ander verhaal. Daarvoor 
verantwoordelijk is Louis zijn 
vrouw Yolanda en die heeft 
daar ervaring mee. Al vijf jaar 
verzorgt zij samen met haar 
vriendin Sylvia de ravitaille-
ring als de United Dragons 
hun lange afstand varen. ‘Dat 
gaat helemaal in orde komen’, 
verzekert Yolanda. ‘Voor ons 
is het ook een sport om voor 
iedereen op elk gewenst mo-
ment het juiste hapje en het 
juiste drankje bij de hand te 
hebben. Het maakt ons niet 
uit of het warm of koud moet 
zijn, zoet of hartig, we maken 
zelfs vegan voor die ene vega-
nist die ook meevaart.’
Ze gaan varen van 8 tot en met 
11 juli, in de eerste week dat 
Noord-Holland vakantie heeft 
en Friesland trouwens ook. De 
kampeerplekken zijn geboekt, 
net als de cateraars. De vaar- 
en fietsroute nauwkeurig in 
kaart gebracht en alle 194 
bruggen gecheckt. En ook de 
sponsoractie is gestart. Van 
het streefbedrag van 11.000 
euro is de eerste 1100 al bin-
nen. Louis en Yolanda heb-
ben er alle vertrouwen in dat 
zowel de sponsoractie als de 
sportieve prestatie een succes 
gaat worden.

Roy Buijze

Met een drakenboot in het spoor van Maarten van der Weide

Drakenboot in actie

Kinderen moeten onbezorgd 
kunnen rennen, fietsen, spe-
len en sporten. Voor zo’n 
20.000 kinderen in Neder-
land is dat niet vanzelfspre-
kend omdat zij een spier-
ziekte hebben. Er zijn veel 
verschillende spierziekten. Ze 
hebben alle gemeen dat ze 
een kind enorm beperken in 

wat het wil en kan.
Spieren voor Spieren is een 
stichting die geld inzamelt om 
wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk ten maken. De re-
sultaten van zulk onderzoek 
moet kinderen met een spier-
ziekte betere kansen geven, 
liefst spierziekten helemaal 
de wereld uit helpen.

Steunend op hun eigen ge-
zonde spieren willen de dra-
kenbootroeiers van United 
Dragons een prestatietocht 
volbrengen die voldoende tot 
de verbeelding spreekt om 
geld bijeen te brengen voor 
de kinderen die niet op hun 
spieren kunnen vertrouwen.  

U vindt dit een goede actie en 
wilt ook spierziekten bestrij-
den? Doneer dan. 

Dat kan rechtstreeks naar 
Spieren voor Spieren via ht-
tps://www.sportenvoorspie-
ren.nl/team/united-dragons

Doneren aan Spieren voor Spieren
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Het is zover! Een idee dat al 
langer speelde maar nu toch 
echt gaat plaatsvinden op vrij-
dag 13 maart: De eerste Pub 
Quiz voor Neckers (en omstre-
ken). Speciaal gemaakt voor 
Neck door Rik en Henneke van 
de Noorderweg 162A.
Met hun bedrijf De Hoek ma-
ken zij elke maand een pub 

quiz op maat, en in overleg 
met Daphne en Edwin Kroe-
zen ontstond het idee om 
deze keer een quiz voor Wij-
dewormer te maken in het 
Dorpshuis. Stel jouw ideale 
buurtteam samen om gezel-
lig mee te doen. Naast vra-
gen over algemene kennis 
en muziek, zal ook de kennis 

van Neck en de Wijdewor-
mer getest worden. Deze quiz 
zal speciaal op Wijdewormer 
gericht worden. Er kunnen 
teams van buurtverenigingen 
ingeschreven worden, maar 
je mag ook gemengde teams 
maken, of teamleden buiten 
het dorp mee laten doen. Het 
wordt vooral een hele gezelli-

ge avond.

Voor deze Pub Quiz schrijf je 
je in via info@dorpshuiswij-
dewormer.nl, of bij het dorps-
huis zelf.

Maximaal 5 deelnemers per 
team, inschrijfkosten €12,50. 

Eerste Pub Quiz voor Neck (en omstreken)

Het Sociaal Team Wormerland 
(STW) was onder leiding van 
Vera van Kuler, drie man sterk 
naar het Dorpshuis in Neck ge-
komen om inwoners van Wij-
dewormer te informeren over 
de wat het STW allemaal kan 
bieden. Meegekomen waren 
Erwin Elst van Parnassia en 
GGD en Nicolette van Houten 
en Soraya Soegijarto van het 
Dienstencentrum Wormer-
land.

Vrijdag 17 januari werd in 
het Dorpshuis Wijdewormer 
een informatiebijeenkomst 
gehouden door het Sociaal 
Team Wormerland (STW) in 
samenwerking met het Dien-
stencentrum Wormerland en 
Dorpshuis Wijdewormer.

Het aantal van drie bezoekers 

uit Wijdewormer viel zwaar 
tegen. Na het voorstelrondje 
legde Vera van Kuler uit dat 
STW  ondersteuning kan ge-
ven aan inwoners van Wijde-
wormer als het gaat om dag-
besteding, geldzaken, gezins-
relaties, opgroeien, opvoe-
den, welzijn, werk, wonen of 
zorg of als iemand een vraag 
heeft die men zelf of de omge-
ving niet kan beantwoorden.  
Vera haalde enkele voorbeel-
den aan hoe een en ander in 
Wormer verloopt. Zij gaf ook 
aan dat iedereen welkom is, 
en dat de diensten van STW 
laagdrempelig zijn voor ieder-
een.
Maar, zo kreeg zij tegen ge-
worpen, Wijdewormer is an-
ders dan Wormer en je gaat 
van hieruit niet even naar 
Wormer om je problemen 

voor te leggen aan onbeken-
den. Waarom komt het STW 
niet naar Neck toe? Inwoners 
van de Wijdewormer laten 
niet zomaar het achterste van 
hun tong zien.
Dat leverde een pittige, maar 
prettige discussie op die re-
sulteerde in de toezegging dat 
STW zich meer zal gaan ma-
nifesteren in Wijdewormer, 
door onder meer de SOOS te 
bezoeken en de lunch op de 
derde vrijdag van de maand. 

Al met al was het een prettige 
en leerzame bijeenkomst die 
zeker voor herhaling vatbaar 
is maar dan wel met meer be-
woners uit Wijdewormer.

Wie toch al gebruik wil maken 
van het gratis spreekuur, kan 
op dinsdag, woensdag en don-
derdag van 13.30 tot 16.00 
uur terecht in het Diensten-
centrum Wormerland geves-
tigd in de Omslag, Faunastraat 
68 te Wormer of bel met het 
Sociaal Team Wormerland op 
06-58076672.
Ook bent u van harte welkom 
op de derde vrijdag van de 
maand in het Dorpshuis, dan 
kunt u uw vraag stellen bij Ni-
colette van Houten.

Arie Bierhaalder

Sociaal Team Wormerland komt naar Neck

Vera van Kuler

Op zaterdag 14 maart is het weer opruimen 
van het zwerfvuil in onze polder. Onlosmakelijk 
met het organiseren van het opruimen van het 
zwerfvuil is natuurlijk de naam Co Konijn. En 
zo zullen we nog wel vaker activiteiten hebben 
waarbij we weer aan Co moeten terugdenken. 
Hij heeft dit 18 jaar georganiseerd. Vorig jaar 
kwam hij na afloop nog even naar het dorps-
huis, onder andere om alle deelnemers te be-
danken. De organisatie was toen in handen van 
Dirk Kwantes.
Ook dit jaar is Dirk weer de organisator. En ook 
nu is er weer een ochtendgroep en een mid-
daggroep. De ochtendgroep verzamelt zich om 
9 uur bij het dorpshuis en de middagploeg om 
13.00 uur. Om 16.00 uur komen beide ploegen 
weer naar het dorpshuis. We gaan daar dan 
onder het genot van een drankje nog even na-
praten.
Vorig jaar hadden we een opkomst van 16 
personen waarvan er 2 zelfs niet eens uit de 

We gaan onze polder weer opruimen

Wijdewormer kwamen. We 
rekenden toen uit dat dat nog 
niet eens 1% van onze inwo-
ners is. Dit moet toch met veel 
meer mensen kunnen. We 
willen toch allemaal trots zijn 
op onze polder. Laten we deze 
traditie in ere houden. Zet 14 
maart in uw agenda. We reke-
nen op jullie.

René Provoost

Op 20 januari zagen we onaangekondigde 
werkzaamheden op de Munnikdijk. Het waren 
spoedwerkzaamheden. We hoorden dat de 
reden was, dat er door scheuren in het weg-
dek een fietser onderuit was gegaan. De grote 
scheuren werden nu dicht gegoten. De ver-
wachting is dat op een later tijdstip het gehele 
wegdek wordt gerepareerd.

René Provoost

Spoedwerkzaamheden 
Munnikdijk
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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 07-2 Besloten Feest 20:00 Foyer.
Za 08-2 Besloten Feest 20:00 Foyer.
Zo 09-2 Besloten Feest 14:00 Foyer.
Ma10-2 Contactcommissie 20:30 Foyer.
Vr 14-2 Valentijnsdiner 17:30 Foyer.
Zo 16-2 Besloten Feest 16:00 Foyer.
Di 18-2 Damesklaverjassen 19:30 Foyer.
Vr 21-2 Lunch W Land. Opgeven aan de bar bij Daphne 12:00 Foyer. 
Za 22-2 Besloten Feest 20:00 Foyer.
Zo 23-2 besloten Feest 16:00 Foyer
Zo 23-2 Kindercarnaval 13:00 Grote Zaal.
Vr 28-2 Bierproeverij 19:30 Foyer.
Za 29-2 Besloten Feest 15:00 Foyer.
Za 07-3 Besloten Feest 20:00 Foyer
Vr 13-3 PUBQUIZ. Btverenigingen of vrienden (5 personen) 20:00 Foyer/Gr Zaal 

Het is alweer 7 jaar geleden dat het breicafé 
werd opgericht en sindsdien zijn veel mooie 
werkstukken gemaakt. Er is niet alleen gebreid, 
ook aanhaken en borduren is veel gedaan.
Door verhuizingen zijn er wat plaatsen vrijge-
komen en is er ruimte voor nieuwe leden. Er 

zijn vast nog wel creatieve vrouwen in de pol-
der, die zich willen aansluiten.
Het volgende breicafé is op 19 februari om 
14.00 uur bij Thea Lambalk, Wildschutweg 1.

Anneke den Hollander

Breicafé



 

*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!

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

www.veldboereenhoorn.nl 

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

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

BouW & oNderhoud

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

 

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. 

 

DAK EN GEVEL

Dakbedekkingen * Dak- en gevelbekleding * zonnepanelen

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


