Februari 2020

Het ledenbestand van Wijkvereniging Hazepolder wordt verzorgd door Maria Wals.
Zijn er veranderingen in de samenstelling van uw gezin, wilt u lid worden of weet u een
nieuw lid, dan kunt u dit aan haar doorgeven.
Iedereen die in de wijk woont of heeft gewoond kan lid worden van de wijkvereniging.
Kinderen kunnen alleen lid worden mits één van de ouders lid is of wordt.
De contributiebedragen zijn in 2020 als volgt:
Personen tot 16 jaar
€ 4,Personen vanaf 16 jaar
€ 12,Personen vanaf 65 jaar € 7,Donateurs € 12,-

Het bestuur:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
lid:
lid:
lid:

R. Out
Hugo de Grootstraat 64
M. Wals
Hugo de Grootstraat 96
M. Wals
T. van den Hoogen Thorbeckekade 34
G. Klein
Hugo de Grootstraat 62
R. Veltmeijer Schaepmanstraat 1

06-51 558858
0299-423072
06-41439600
0299-436068
0299-435876

Buurthuis:
Abraham Kuijperstraat 1
Vragen m.b.t. buurthuis: Fam. Wals

0299-435629
0299-423072

Redactie wijkblad: tijdelijk Jaap Zijp
E-mail: wijkblad@hazepolder.net
Wijkblad verzorging: De 2 J's
Distributie wijkblad: Aquilina - Jan - Jaap
Website: www.hazepolder.net

0622154429

Kopij volgende wijkblad:
Kopij voor het volgende wijkblad kan per e-mail aangeleverd worden tot en met 10 mei
via wijkblad@hazepolder.net of, als u een geschreven of getypte tekst op papier
heeft, dan naar Hugo de Grootstraat 84 t.a.v. Jaap Zijp. De redactie behoudt altijd
het recht om uw kopij in overleg met het bestuur te wijzigen en/of niet te plaatsen.
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Agendapunten:
#

14 maart

Pokeren in het wijkgebouw

#

2 april

Paasstukjes maken

#

09 april

Algemene ledenvergadering

#

18 april

Bingo

#

Activiteiten seizoen 2019-2020
Maandagmiddag 1x per 14 dagen

Ouderensoos
Inlichtingen: M. Wals

Maandagavond

Biljarten
Inlichtingen: C. Horneman 0655113231

Dinsdagavond 1x per 14 dagen

Klaverjassen
Inlichtingen: B. Groot

Woensdagavond

0299-430762

Toneel
Inlichtingen: . v/d Hoogen

Donderdagmiddag

Recreatiebiljarten
Inlichtingen: C. Horneman

Vrijdagavond 1x per 14 dagen

Darten
Inlichtingen: J. Wals

Zaterdagavond

Vrij voor activiteiten zoals bingo, quiz,
etc. Inlichtingen: bestuur

Zondagavond 1x per 14 dagen

Dansles
Inlichtingen: M. Wals

3.

WIJKBLAD
Onlangs melde ons Bjorn de maker van het wijkblad dat hij hiermee
wil stoppen hij heeft het te druk met werk en school, daarom zijn wij
op zoek naar een nieuwe maker voor het wijkblad. Heeft u nog wat
vrije tijd meld het ons.
Het wijkblad komt 6 keer per jaar uit.
Tijdelijk hebben we Jaap Zijp bereid gevonden het wijkblad te
verzorgen. Het wijkblad komt 6 x per jaar uit, het werk hiervan
bestaat uit het verzamelen van kopie en het stijlen van het wijkblad.
Hoe het in elkaar gezet word zullen we uitleg van geven indien
gewenst.
Kopie kan dus v.a. heden gestuurd worden via het mail adres of
ingeleverd worden bij Jaap, Hugo de grootstraat 84.
Hiermee bedanken we Bjorn voor het maken van de afgelopen
seizoenen. Nieuwe gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur.

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op 9 April
Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden bij m.wals@hotmail.nl

Houd deze datum vrij en kom naar de Hazelaar.

Contributie 2020
Nog niet iedereen heeft zijn contributie overgemaakt of betaald. U kunt dit nog
doen tot 1 maart. U kunt dit overmaken op rekening NL04INGB0003213267
t.n.v. Wijkvereniging de Hazepolder west contributie t/m 16 jaar 12,00 euro
per jaar en kinderen 4,00 euro Senioren v.a. 65 jr. betalen 7,00 euro. Contant
betalen kan ook bij Maria Wals Hugo de grootstraat 96
Mocht u niet betalen voor 1 maart nemen wij aan dat u geen lid meer wilt zijn.
M. Wals (penningmeester)

Beter laat dan nooit
Het biljarten is ook weer
begonnen, het seizoen
2019/2020 is gestart.
Niemand heeft bedankt,
maar er zijn wel 2 leden bij
gekomen.
Dit is voor iedereen leuker gezien de competitie, hoe meer leden hoe
leuker de wedstrijden. Die overigens keurig geregeld worden door
onze wedstrijdleider Jan Daman. Onder het genot van een bakkie
koffie beginnen we om 19.00 uur met vrij spelen om wat los te komen.
Een half uurtje later als Jan de partijen heeft ingedeeld wordt er
begonnen met de competitie. Tot ongeveer 22.00 uur spelen we
partijen en daarna een spelletje 10 over rood. Dit is zeker een goede
oefening voor het gehele biljartspel. Biljarten is een heel leuk spel de
kunst is om het goed te kunnen beheersen, speel je te hard, of te
zacht, te veel of te weinig effect, het is eigenlijk nooit goed. Als je
een carambole maakt (punt) heb je het toch maar goed gedaan en dan
op naar de 2de enz., enz. Hopend dat deze beknopte informatie meer
animo komt voor het biljarten. Aarzel niet en kom gerust eens kijken
op de maandagavond, is het niks, kom je gewoon niet meer, vind je
het leuk ben je van harte welkom.
Groeten biljartvereniging “De Hazelaar”.
Cor
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MAANDAG MIDDAG SOOS
Al een tijdje verzorg ik de maandag middag soos 55+.
Nu denken een hoop mensen dat het hier alleen maar oudjes betreft, en
dat is niet het geval.
Wat wij doen op de soos klaverjassen keezen rummy cup darten sjoelen
dus voor iedereen wat.
De leeftijd ligt tussen de 60 en 80 jaar maar allemaal nog erg actief.
Allemaal erg enthousiast nemen ze deel aan de activiteiten en we vinden
het allemaal gezellig.Er zijn 4 mannen en 18 dames.
Denkt u nu dat zou ik ook wel willen kom dan gewoon een keertje langs op
de maandag middag 1x per 14 dagen. De eerstvolgende maandag is op 10
februari.
Met de Pasen verzorgen we een paas lunch en met de kerst een kerst
lunch.
De kosten hiervan sparen we iedere keer door een euro te betalen, dit ook
voor een bingo met paas en kerst.
We vinden het fijn als u ook een keer komt, want met velen is het leuker
en niemand hoeft eenzaam te zijn.
Maria
DARTEN
Op de vrijdag avond is er darten in competitie verband. We hebben steeds
meer Barnies en van Gervens is huis en er wordt steeds beter gegooid. Al
denken sommigen dat ze de kampioen zijn en dan weer niet slapen omdat
er niet goed gegooid werd. Maar gezellig is het wel op de dart avond 1x
per 14 dagen. Kun je een pijltje vasthouden en richten op een dartbord
mag je meedoen v.a. 16 jaar. De eerst volgende avond is vrijdag 14
februari.
Tot ziens op de dartclub

REANIMATIE AVOND 22 JANUARI
Woensdag 22 januari hebben we weer een hele leerzame avond
gehad in ons wijkgebouw.
Het geheugen van ons allen moest weer worden opgefrist.
16 mensen hebben hieraan meegedaan 6 nieuwelingen en 10
herhalingen.
En dan denk je na een jaar ik weet het nog wel, maar dat valt dan
weer tegen.
Geoefend werd er op diverse poppen kinderen baby´s en
volwassenen.
De jongens van het rode kruis vertelden ons eerst hoe een hart
in elkaar zit en hoe en waarom het klopt en blijft kloppen.
En dan was er ook nog de uitleg van ons AED apparaat, ook dit
onderwerp is altijd weer spannend.
Want wanneer gebruik je het en wanneer roep je om hulp.
Nou dit alles hebben we met goed gevolg afgelegd en allemaal
onze diploma´s gehaald.
De geslaagden uit de wijk zijn Marjan Buijse, Amy Holla, Tineke
Rijkenberg, Mark Bakker, Jur Bakker, Jan Wals, Aquilina Zijp,
Koos Veltmeijer, René van Marle,
De anderen waren Henk Vallentgoed, Ineke Hoekveld ,Nienke
Kreijkes ,Adrie Smits, Jeannette Zwaan, Erik Velthoven, Yvonne
Zwaan.
Iedereen gefeliciteerd hiermee

Het schrijven van een stukje over vogel werpt af
en toe zijn vruchten af. Er komt wel eens reactie,
wat ik erg waarderen kan. Zo ook een aantal
weken geleden dat ik op de maandagavond ging
biljarten.
Daar stelde Cor mij de vraag, “weet jij wat een
Klapekster is?”
Ik kon hem melden dat ik het wist en lag hem uit dat het om een klein grijs
vogeltje gaat te grote van een Merel. Hij heeft een haaksnavel net als een
roofvogel, zwarte band over zijn kop met iets licht streep daar boven. Zijn
prooidieren, wat bestaat uit kever, libelle en andere insecten en soms een klein
muisje, spiets hij op doorns van struiken, om zo stukjes er af te plukken en te
verorberen.
Cor haalde een beschrijving achter de bar vandaan en melde mij, “dit is helemaal
juist”. Het voelde voor mij als een overhoring, maar het gaf me ook voldoening
dan leden die ons blad lezen ook zelf oplettend zijn. Cor bedankt.
Beste leden en donateurs, als je iets ziet en je komt er niet uit, maak een korte
beschrijving en laat het mij weten, samen zoeken we de oplossing.
Deze winter periode kan het zomaar zijn dat er een bijzondere vogel in uw tuin
zit, dit noemen we wintergasten. Als het een hele bijzondere is, het dat komt
meer voor dan u denkt, noemen we dat een dwaalgast.
Als je op www.waarnemingen.nl kijkt, kan je deze dingen tegen komen. Ik kijk
bijna dagelijks hierop en als er hier in de buurt iets waargenomen is en ik kan het
op de fiets redden, ga ik even kijken. Zodra je met de auto moet, wordt het wel
een dure hobby, tenzij je het kan combineren met een bezoek aan vrienden of
familie.

Jz.

Verslag dartclub 181. 20 december 2019
Met 4 debutanten begonnen we om 20.30 uur aan ons jaarlijkse kersttoernooi.
De debutanten waren Justin Hermelijn, Vince Krol, Ruud de Koning en Michel van
Holland. Ook good old Toon van Kraalingen, Ernst Hartog, en Bas Kok deden mee.
Na met z’n allen te hebben gezongen omdat Ruud de Koning in augustus 49 jaar
was geworden (hij leeft nog steeds) begonnen we met de eerste ronde, waarin
Michael Zeelenberg en Richard Krol veel te sterk waren voor Koos Veltmeijer
met Ruud de Koning; 3 – 0. Op gezag van Michael en Richard moet ik even
vermelden dat Koos uitermate irritant gedrag vertoonde maar zij lieten zich niet
door hem van de wijs brengen. Mark Bakker en Toon van Kraalingen hadden geen
kans tegen Ernst Hartog met John Jonkman; 0 – 3. Stan Bakker en Pierre
Gielens gooiden Anita Jonkman met Bas Kok van het bord; 3 – 0. Vince Krol en
Giel Duif gooiden niet slecht maar hadden toch geen kans tegen Rick Roest met
Jesse Daman; 0 – 3 waarbij Jesse nog wel even een 180 er gooide! Justin
Hermelijn en Jan Wals wonnen nipt met 2 – 1 van Michel van Holland met Wil
Klein. In de tweede ronde wonnen Pierre en Rick net aan van Giel en Michel; 2 – 1,
waarbij Pierre 171 gooide! Ernst en Jan waren kansloos tegen Anita met Jesse;
0 – 3. Bas en Toon waren kansloos tegen Ruud met Stan; 0 – 3. Mark en Koos
(weer irritant) verloren van Michael met Wil; 1 – 2. En Vince en Justin legden het
af tegen Richard met John; 0 – 3. Hier werd duidelijk dat Vince wat meer naar
zijn vader moet luisteren, kijken en oefenen. Want oefening baart kunst en dat
bekende gezegde blijkt want in de eerste ronde waren, op èèn na, alle uitslagen 3
tegen 0. In de derde en laatste ronde waren alle uitslagen 2 – 1. Jesse en Ernst
wonnen van Giel en Pierre, Ruud en Anita wonnen van Jan en Toon, Michel en Wil
wonnen van Stan en Michael, Mark en Rick wonnen van Bas en Koos, John en
Justin wonnen van Richard en Vince. Justin en Toon hebben aangegeven dat zij
mee willen doen in het tweede deel van de competitie, jullie zijn van harte
welkom! Aan het eind van de avond bleek dat Jesse en John ieder 8 punten
hadden verzameld. Onder hevige protesten van John moesten beiden echter èèn
pijl op de triple 7 gooien, hetgeen Jesse iets beter deed dan John en had Jesse
het toernooi wederom gewonnen! Richard – Stan en Rick hadden alle 3 7 punten
bijeen gegooid en ook hier bracht èèn pijl op de triple 7 duidelijkheid, Rick werd
dus tweede, tenslotte gooiden Pierre en Michael èèn pijl op de triple 7 voor de
derde plaats en die was voor Pierre. Vince had, mede dankzij wat minder geluk
met de loting, slechts èèn punt verzameld hetgeen hem echter wel de
poedelprijs opleverde. Met het oog op duurzaamheid zijn de prijzen elk jaar te
gebruiken bij de kerstboom en daarbij dus een aandenken aan deze gezellige
dartavonden.

Tijdens het schrijven van dit artikel moest ik bijna mijn zonnebril op zo erg
scheen de zon naar binnen dus van een Elfstedentocht zal het dit jaar weer niet
komen vrees ik, hoewel meer van de helft van de 15 tochten die tot nu toe
verreden zijn in februari werden gereden (8). De eerste op 2 januari 1909 en
gewonnen door Minne Hoekstra (24) o.a. dominee van beroep. Hij deed dat in 13
uur en 50 minuten (189 km) met slechts 23 deelnemers. Het schiet mij nu
zomaar te binnen dat mijn moeder later dat jaar in oktober geboren werd en
twee jaar daarvoor mijn vader ook in oktober ( dit wisten ze niet van elkaar).
Henk Angenent was de laatste winnaar in 1997. 199,6 km in 6 uur en 49 minuten
met maar liefst 11526 deelnemers! In de film - Kapitein Rob en het geheim van
professor Lupardi – wil professor Lupardi met een door hem uitgevonden
weermachine de Elfstedentocht laten mislukken om wraak te nemen voor het feit
dat zijn vader in 1963 werd uitgeloot voor deelname aan de tocht. Hiervoor wil
hij het eerst flink laten vriezen zodat het ijs overal dik genoeg is voor een
Elfstedentocht en als iedereen op het ijs staat wil hij het snel laten dooien
zodat alle schaatsers door het ijs zakken. Nou volgens mij hebben Lupardi en
Perse Phone (Griekse godin van het voorjaar) samen een pact gesmeed om ons
nooit meer een strenge winter te laten beleven. Maar niet getreurd, al meer dan
100 jaar fietsen op pinkstermaandag (dit jaar 1 juni) ongeveer 15000 deelnemers
de fiets Elfstedentocht. De route van deze 235 km lange tocht start en finisht
in Bolsward.
Enkele weken geleden vierde ik mijn verjaardag, maar daarover nadenkend vind
ik het maar vreemd dat je een verjaardag (in mijn geval een bejaarden) viert.
Waarom niet vijft of zevent of elft ofzo?? Eent kan ook maar op je eerste
verjaardag loop je al zo, dat vind ik niet zo gelukkig gekozen. Maar je verjaardag
achten lijkt me wel wat, dat klinkt wat eerbiedig. Als je een kater hebt van te
veel drank kan je mooi zeggen, ik heb gisteren mijn verjaardag wat te veel
geacht, dat vind wel mooi klinken. Maar ja als je 101 wordt en je wilt dat tegen
iemand vertellen wordt het wel wat moeilijker natuurlijk; ik heb gisteren mijn
honderdeneersteverjaardaggeacht. Je moet maar afwachten of je daartoe nog
wel in staat bent.

N. de Koning.
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18 APRIL
9 APRIL JAARVERGADERING

BINGO
14 MAART POKEREN

Wegstreep puzzel

Oplossing insturen, wijkblad@hazepolder.net of Hugo 84.

BINGO
ZATERDAG
18 APRIL
AANVANG 20.30 U

Neem vrienden en
Familie mee
Vanaf 16 jaar

ALGEMENE KENNIS QUIZ
Zaterdag 8 februari was er weer een algemene kennis quiz.
In een vol wijkgebouw streden 15 koppels van 4 personen voor de
titel de beste algemene kenner.
Er waren 5 ronden van allerlei vragen van literatuur musicals dieren
bruggen en ga zo maar door.
Ik vond de vragen best wel moeilijk, maar toch werden we niet de
laatsten.
Dit waren Jeffrey met 2 vriendinnen. Ze kregen het spel triviant om
nog even te oefenen voor de volgende quiz.
Want een vervolg krijgt de quiz zeker.
Rob had het goed in elkaar gezet, met hulp van Bjorn voor de
technische kant.
Het was erg gezellig in het wijkgebouw, en met een hapje en een
drankje ging de laatste om middernacht naar huis.
De winnaars waren het team de wizard of os. Yvonne, Paul, Joost en
Job. Ze kregen een diner bon van 150, - gegeven door effe anders.
Tweede werden tussen hoop en vrees, Koos, Roos, Gert en
Annemarieke goed voor een bon van 100, - euro.
Derde De Angelo’s Alex, Gijs, Koos Wessels, Frank Ellis ook een bon
van 75, - euro.
Geen misselijke prijzen en goed verzorgd door Rob die hiervoor
hartelijk word bedankt.
Ik denk dat iedereen een geweldige avond heeft gehad en kijk er
naar uit om een revanche te nemen.
Maria

Foto’s Marjan Buijse

POKEREN IN HET WIJKGEBOUW
Op zaterdag 14 maart is er een pokeravond. Wil je hieraan meedoen geef je dan
op bij Rob Out of via de fb van de wijkvereniging.
Kun je goed bluffen kun je pokeren doe dan mee.
De aanvang is half negen. Zaal open 20.00 uur
We hopen jullie allemaal te zien en neem je vrienden of vriendin mee.
Tot ziens op 14 maart.

H. J. BAKKER
Installatiebedrijf

H.J. Bakker
Installatiebedrijf
Thorbeckekade 32
1441 KR Purmerend
Tel.: 0299-439514
Mobiel: 06 54 72 14 51

Ohmstraat 4 – 1446 TD Purmerend
Telefoon (0299) 462707 – Fax (0299) 463664

* NIEUW- EN VERBOUW * TIMMER- EN METSELWERK
*TEGEL- EN STUKADOORSWERK * ONDERHOUDSWERK
*MACHINALE HOUTBEWERKING

P. Butter
Brood en Banket

Kidsgigant biedt speciaal voor clubleden een kortingsbon aan van maar liefst
15% op LIFETIME kinderbedden (Bon geldig t/m 31-12-2018).

Kortingscode:

HAZEPOLDER15

Bezoek onze showroom van 1.000 m2 in Hoofddorp. Meer dan 40 kinderkamers
met half hoogslapers, hoogslapers, stapelbedden, kajuitbedden etc.

