Mei 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 augustus 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:
#
#
#
#

Activiteiten seizoen 2020-2021
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.

Rommelmarkt
Helaas Helaas 2020 geen rommelmarkt
De rommeltjes zullen op zolder moeten blijven.
Alle vergunning evenementen zijn tot 1 september verboden,
en ook wij vallen hier onder.
Jammer vinden wij, want dit is voor onze vereniging het grote
evenement waar het altijd druk en gezellig is.
Een ontmoeting voor velen wijkbewoners en oud wijkbewoners.
We hopen 2021 terug te komen met een nog grotere
rommelmarkt waar we dan weer een super feest van maken
Het bestuur

JAARVERGADERING
Het zal u niet zijn ontgaan dat onze jaarvergadering niet kon
doorgaan vanwege de sluiting van ons wijkgebouw.
We zullen zo mogelijk de vergadering inplannen voor de zomer
of in het najaar.
Heeft u interesse in het bestuur te komen meld u zich dan aan
bij m.wals@hotmail.nl

5.

IN MEMORIAM
Afgelopen maart is van ons heen gegaan ons ere lid Bep Steijger
Bep was al een tijd niet goed, het begon al in maart 2019 er werd een
longziekte geconstateerd wat later bleek long kanker te zijn. Zoals
Bep was ging ze er volop tegenaan en liet ze zich er niet onder
krijgen. Eind maart zou haar eerste achter klein kind geboren worden
en dat wilde ze toch wel meemaken. Na chemokuren te hebben gehad
ging het wel weer wat beter. En iedereen keek ervan op dat Bep toch
weer kwam kaarten en naar de soos ging in ons clubgebouw. Het haar
groeide weer en blij was ze dat ze haar hoofddoekje weer thuis kon
laten. Maar eind 2019 kwam de ziekte weer terug en moesten de
chemokuren weer worden gestart. Ditmaal met minder succes.
In 2020 werd Bep weer ziek en zoals later bleek moest ze worden
opgenomen in het Hospice. Daar voelde ze zich niet zo op haar plaats.
Ze hoopte weer naar huis te kunnen. Maar helaas waar ze zo naar toe
leefde de eerste verjaardag van haar achter kleinkind mocht ze niet
meer meemaken. Op 15 maart overleed Bep.
Een erelid waar de wijkvereniging trots en blij mee was. Ze heeft
veel betekend voor de wijkvereniging, heeft jaren lang de bar
bestiert en schoongemaakt. Ze regelde het toneel ze zorgde voor de
kas en nog vele andere dingen. Wij en velen onder ons zullen Bep
herinneren als een vrouw die recht op haar doel afging en ook zei
waar het op stond. Dankbaar zijn wij als vereniging dat wij zolang op
Bep konden rekenen, en heel veel heeft betekend voor ons.
Op vrijdag 20 maart heeft de familie in stilte van Bep afscheid
genomen. Dit i.v.m. de corona crisis.
Wij wensen iedereen veel sterkte met dit verlies, en zullen Bep
herinneren als een vrouw die altijd voor iedereen klaar stond met
een groot hart voor de vereniging.
Het Bestuur
6.
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Jan

9.

10.

Kaartseizoen 2019-2020
Beste kaarters,
Aan onze kaart seizoen is abrupt een einde gekomen.
Geen winnaars geen verliezers.
Het corona virus heeft gezorgd dat dat we niet verder konden gaan.
Nu is gezondheid voor ons allen het belangrijkste.
Wij hebben besloten het kaart seizoen af te sluiten zonder winnaars en
verliezers.
En hopen dat we 1 september 2020 het nieuwe kaart seizoen weer kunnen
opstarten.
Met allemaal overwinnaars van het corona virus.
STAY SAFE STAY HOME
Bouk en Janny Groot

Klaverjas seizoen datums 2020/2021
01-09-2020 Openingsavond
15-09-2020
29-09-2020
13-10-2020
27-10-2020
10-11-2020
24-11-2020
08-12-2020
22-12-2020

05-01-2021
19-01-2021
02-02-2021
16-02-2021
02-03-2021
16-03-2021
30-03-2021
06-04-2021
20-04-2021

11.

Wijkvereniging nieuws
Al sinds het corona virus rond gaat in Nederland wordt er
bijna over niets anders meer gepraat.
Overal waar je komt hoor je het. Iedereen vind het
verschrikkelijk en dat is het ook.
Maar we kunnen er over blijven praten, er is niets aan te doen.
Denk aan al de ouderen die zoveel mogelijk binnen moeten
blijven en zelfs hun klein en kinderen niet mogen zien.
Dan de mensen die gescheiden moeten leven de een thuis de
ander in de verzorging. Zo wil je het niet.
Maar helaas de waarheid is niet anders.
Blijf daarom elkaar steunen en helpen zoveel het kan.
Op gepaste afstand lukt veel heb ik gemerkt.
Ons wijkgebouw is gesloten, de activiteiten zijn afgelopen en
inkomsten zijn er niet meer, maar de kosten gaan gewoon
door.
Gelukkig hebben wij geen hoge huur of personeel, maar te lang
kan het dan ook weer niet duren.
Wij als wijkvereniging vallen buiten de steun van de overheid,
maar gelukkig heeft de gemeente Purmerend ons toezegging
gedaan ons te steunen mochten wij het niet gaan redden.
Fijn om te horen en zo nodig zullen wij hier gebruik van
maken.
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Jammer is het dat alle clubs zoals biljart, klaverjas, soos,
darten, dansen zo abrupt zijn afgelopen.
Winnaars zijn er niet, en zo denkt iedereen misschien was ik
wel de beste dit seizoen, en dit laten we zo.
Ik hoop dat we in september weer mogen starten met onze
activiteiten.
We houden u hiervan op de hoogte.
Ik wens u een fijne zomer stay safe blijf gezond.
Maria
-----------------------------------------------------------

Wijkvereniging de Hazepolder heeft een site op face boek.
Alleen leden kunnen zich hiervoor aanmelden.
U kunt hier onze activiteiten en nieuwtjes op lezen of zelf
wat op zetten als het maar positief nieuws is.
Verder zie ik de laatste tijd op fb de site hazepolder in het
leven geroepen door Henk Out.
Hier worden veel foto´s geplaatst door leden en oud leden van
de Hazepolder.
Erg leuk om al deze oude foto´s weer terug te zien.
Ga zo door zou ik zeggen
14

Beste Hazepolder bewoners.
21 Januari ging op mijn werk de telefoon. Mijn moeder helemaal
overstuur aan de lijn. Er was iets met mijn vader gebeurd en hij is
met de ambulance naar het Dijklander ziekenhuis overgebracht op de
eerste hulp. Eerst mijn moeder opgehaald en vlug naar het
Ziekenhuis. Bij aankomst daar bleek dat mijn vader een flinke
hersenbloeding had gehad. En uitvalverschijnselen aan de linkerkant.
Na een week opname in het ziekenhuis, moest mijn vader zo snel
mogelijk revalideren in het verpleeghuis voor zijn herstel. Helaas
heeft het herstel niet zo uitgepakt als dat wat wij gehoopt hadden.
Wat heel verdrietig en teleurstellend is.
Voorlopig blijft mijn vader doorgaan met revalideren. Wat zou het
fijn zijn als mijn vader een schriftelijke groet kan ontvangen om hem
een beetje op te fleuren.
Adres is:
Prof.Mr.PJ.Oudlaan 1
1441 HT Purmerend
Aan Dhr Niessen
Kamer 311

Alvast vriendelijk bedankt.
Irene de beurs- Niessen.

15.

Puzzelpagina

De uitslag kan u sturen aan wijkblad@hazepolder.net of Hugo 84.
Uitslag puzzel van februari was “voorkant” er waren 4 inzenders waar we uitgeloot
hebben en de winnaar is: Marion Klein. Gefeliciteerd.
De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

16.

POP QUIZ VRIJDAG 8 MEI
Voor de eerste keer vanwege de corona de pop quiz online
een leuke ervaring, al mis je wel de gezelligheid van het
wijkgebouw.
Arnoud had de quiz in elkaar gezet op zich veel werk maar
hij vond het leuk om te doen. Er waren 6 categorieën van
oude naar heden daagse muziek. Beeld en geluid
Er hadden zich 16 teams ingeschreven, niet allemaal uit de
Hazepolder maar wel diegene die ook altijd naar het
wijkgebouw komen. Onder fantasie namen kon men zich
aanmelden. Je kunt elkaar op de camera zien.
Ik en zo hoorde ik in de wijk met mij ook de anderen vonden
het een leuke quiz. Wij hebben genoten en ik kan iedereen
aanraden om ook eens mee te doen.
De uitslag van de winnaars.
1 team Landsmeer

147,5

9 De halve eetclub

96

2 The yong ones

130

10 Oost west thuis best 90,5

3De zuurtjes

120,5

11De eenden fluisteraars 89

4 De associates

116

12 Team John

5 Corona trio

112,5

13 De mooiste verliezers 74

75

6 Op 1 na de laatste 109

14 Matties

67

7 Momfort and son

15 Kwismeesters

59

16 De walsjes

40

107

8 Op de laatste plaats 103,5
Tot de volgende quiz

Maria

Verslag Dartclub 181, 10 mei 2020.

Wat een toestand in de wereld hè? Dat de Elfstedentocht niet door zou gaan
was te verwachten maar dat corona alle andere sporten, toernooien en
evenementen zou verslaan had ik echt niet gedacht. Je zou er depri van worden
en ook onze dartcompetitie die net gestart was is ook in de corona gesmoord.
Amper waren we, na een nieuwe selectie methode voor de A en B poel, gestart en
het was alweer over. Maar voor de volgende competitie gaan we het toch weer op
dezelfde manier proberen. Lucien Daman wilde erg graag dat ik hem op de
ranglijst boven Jesse zou zetten, hetgeen mij een avond vrij drinken zou
opleveren, maar mijn beperkte creatieve geest kon er echt niets van maken. Als
je 4 wedstrijden gooit en je wint er slechts èèn tegen Jesse 3 uit 4 (een
verloren van John Jonkman) en ook de legs voor en tegen zijn volkomen tegen
gesteld, nou?? misschien maar eens aan een buschauffeur vragen? Dus schrijf ik
er gewoon maar niet over, misschien volgend seizoen?

Maar goed, dit seizoen is dus voorbij, maaarrrr na 1 juni mag de club wel weer
open voor gezelschappen tot 30 mensen en laat ons dartclubje daar nou net aan
voldoen. Dus stel ik (eigenlijk Jan en Maria) voor om op vrijdag 5 – 12 – 19 + 26
juni de club te openen om weer gezellig te darten met elkaar. We zullen dan niet
op 7 maar op 4 borden darten, dus om en om laten we een bord weg en je moet
dan zelf tellen. Op die manier voldoen we aan de gestelde eisen. Graag willen we
een telefoontje (appje mag ook) van hen die dit leuk vinden, dit in verband met
de inkoop van ranja en ontbijtkoek. Bellen kan naar Jan Wals; 0299 423072 of
naar mij; 0630168574.

Als je zoals ik nogal wat rond fietst hier in de omgeving kom je af en toe darters
tegen die hun conditie op verschillende manieren op peil houden, zo kwam ik Chiel
Duif, hevig zwetend en puffend, “hard” lopend tegen in de Beemster. Maar
wanneer je de lichamen ziet van top darters dan is hardlopen volgens mij streng
verboden voor darters.
O ja, en mocht je iets willen weten over bomen kan je ook Jan Wals bellen, hij
weet alle bomen bij naam!
Mij is het opgevallen dat het thuiswerken door veel mensen wordt ingevuld door
wandelen en fietsen, dat is natuurlijk helemaal goed maar volgens mij heb ik
vroeger, ver terug in de vorige eeuw, al op de lagere school geleerd dat we in
Nederland rechts rijden en links lopen. Ik heb het idee dat ik de enige ben die
dat onthouden heeft.
Ik hoop iedereen weer te zien in de club op 5 juni en hoop dat we maar weer een
mooie zomer mogen krijgen.
N. de Koning.

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.

