Augustus 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:
#

1. Sept.

Klaverjassen, Kampioen van de Hazepolder

#

7. Sept.

Start Soos en Biljarten

#

11. Sept.

Start Darten

#

3. Okt.

Bingo vanaf 14 jaar.

#

4. Okt.

Dansen

#

17. Okt.

Pokeren vanaf 16 jaar

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.

Seizoen 2020
Met ingang van 1 september beginnen we weer met de clubjes in ons
wijkgebouw.
We hebben alles corona proef gemaakt.
Tafels zijn op anderhalve meter gemaakt, en dat betekend dat we minder
plaats hebben om ons te vermaken.
Met klaverjassen blijven we allemaal op onze plaats zitten.
In de pauzes worden de drankjes evt. gebracht. De barkrukken worden
weg gehaald. Het biljart kan gewoon gebruikt worden.
Wel zullen ook hier de anderhalve meter in acht genomen moeten worden.
De maandagmiddag soos gaat gewoon door.
Het darten was al gestart en loopt door met minder dart borden dat wel.
Onze verhuur staat op een laag pitje tot we weer meer mogen. Hier kunnen
we wegens ruimte de anderhalve meter niet waar maken.
Dansen gaat ook per september weer door met minder paren op de vloer.
Omdat hier allemaal echtparen zijn gaat dit goed komen.
Zo hopen we ons wijkgebeuren draaiende te houden, met uw medewerking
moet dit lukken.
We hopen u allemaal weer te zien in het nieuwe club seizoen.
Ons programma is als volgt.
Maandag

7 september

Biljart

Maandag

7 september

Soos

Dinsdag

1 september

Klaverjassen kampioenschap Hazepolder

Vrijdag

11 september Darten

Zondag

4 oktober

Dansen

Helaas dit jaar geen rommelmarkt, wat wij heel jammer vinden en daarom
hopen op 2021 om er weer een feest van te maken.

Houd onze face boek site in de gaten voor nieuws.
Ben je nog niet aangemeld kan dit als je lid bent van de wijkvereniging.
Meld je aan bij wijkvereniging de Hazepolder. Je kunt hier ook zelf
nieuwtjes en weetjes op schrijven.
Tot ziens in het wijkgebouw.
Maria
Dansen in het wijkgebouw
Op zondag 4 oktober beginnen we weer met de danslessen. De eerste
groep start om 19.15 uur, daarna om 20.30 de tweede groep.
Wil je ook meedoen, kun je je aanmelden bij Maria m.wals@hotmail.nl Ook
als je eens wilt kijken of gewoon gezellig een borreltje wilt komen drinken
ben je welkom.
Maria
Maandagmiddag soos
Op de maandag 7 september gaan we beginnen met de soos. Je kunt hier
kaarten keezen sjoelen, schaken darten biljarten noem maar op. Wil je een
praatje kan dat ook. Een paar van onze oudere generatie is ons in
2019/2020 ontvallen en dat vinden we jammer. Ons clubje wordt steeds
kleiner en daarom een oproep, wil je hieraan meedoen kom eens langs. Je
bent v.a. 55 jaar al welkom. Het is altijd gezellig op de maandag, en wasdag
is het allang niet meer. Loop gewoon eens binnen we zijn open v.a. 13.00 uur
Maria
Jaarvergadering
In dit ongewone jaar waarop veel dingen niet doorgingen, en ook onze
jaarvergadering door de corona verschoven moest worden, gaan we er in
het najaar weer tegenaan en houden onze jaarvergadering later in het
seizoen, hiervoor krijgt u allemaal t.z.t. een uitnodiging.
Maria
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11-25
09-23
06-20
04-18

September
Oktober
November
December

11 en 25 september zijn
Oefen avonden

Seizoen 2020-2021

08-22
05-19
05-19
02-16-30
14-28
11-25

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

Darten 2019-2020
Dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. Alle darters in 1 poule waarna
vanaf januari een A en B poule zouden komen. Op zich leuk bedacht door Nico
met zijn crew aangezien het al een tijdje rustiger was op de vrijdag. Heel
jammer, waar haal je nog een biertje, is het bloedgezellig en ben je niet gelijk
een weeksalaris kwijt met afrekenen.
Dit jaar kreeg ik iemand zo gek om mee te gaan, bij iedereen verder bekend als
Vriend. Ik noem hem Erik maar ondertussen luistert hij ook naar vriend.
Op zich was de opzet best goed bedacht, je kan dan bijna altijd wel tegen
iemand gooien. Dat we meteen 6 legs moeten is voor de van origine B Poulers
best ff doorwerken.
Helaas ging het volledige toernooi idee in rook op door de inmiddels bekende
Cor….pandemie. Wat een gezeur is dat toch maar logisch dat het bestuur besloot
alle activiteiten te stoppen. Tijdens de lange pauze heb ik bijna elke avond mogen
oefenen met zoonlief Jesse en ik kreeg warempel het idee dat ik af en toe het
getal gooide waar ik op mikte ook. Zelfs 2x een 180, helaas niet in de club maar
thuis, gelukkig wel met getuige. In mei kregen we een appje of we in juni 4 weken
achter elkaar nog wilde komen om te gooien. Paar borden minder en zelf tellen
maar dat mocht de pret niet drukken. Eind mei helaas giga door m.n. rug gegaan,
gooien zou ik wel kunnen vergeten. Mazzel voor de gevestigde orde want Jesse
had me ondertussen op een hoog niveau gebracht. Had ik het niet gehad dan had
de finale zeker tussen Jesse en ondertekende gegaan…
We hadden nog 5 avonden en die waren redelijk bezocht. Alleen de laatste avond
helaas weinig mensen. Waarschijnlijk omdat opper Nico er niet was, toch een
beetje de goeroe. Gelukkig voor mezelf gooide ik deze avond met een getuige nog
een x 180. Zijn er bij elkaar toch al 3 in mijn hele carrière. Doen sommige elke
dag.
Deze avonden speelden we elke x het zogenaamde Nazi spel. Iedereen tegen
elkaar en dan vooral tegen degene met de grootste mond, heerlijk spel, vele
vriendschappen sneuvelen bij zo een spel maar niet in de Hazepolder.
Ik hoop dat ik niemand vergeet, maar grote dank naar Nico voor het organiseren,
Jan voor alles achter en voor de bar, Koos (aanwezig, weet eigenlijk niet of hij
iets nuttigs doet), Aquilina voor het bar werk en uiteraard Maria. Maria is
eigenlijk het manusje van alles, verzorgt de inwendige mens, zorgt er voor dat
niemand uitdroogt, komt zo nu en dan met een grote glimlach en kan af en toe
ook goed boos kijken.
Volgend jaar ben ik er zeker weer bij en ik hoop dat er meer komen. Lekker
darten, wel fanatiek maar nooit met het mes op tafel zeg maar.
Lucien Daman

Beste Buurt bewoners
In de eerst plaats wil ik u bedanken voor de “goede wensen” voor mijn
beterschap, die mij is overkomen, zonder deze zou ik het niet vol houden deze
hersenbloeding. Achteraf ben ik blij dat ik er zo vanaf ben gekomen.
Na een hersenbloeding is een lang herstel nodig en je wordt niet meer de oude.
Dit is je toekomst, er wordt nu flink aan gewerkt, ben opgenomen in De
Viervorst, verzorgingshuis in de Primulastraat 82, 1441 HC Purmerend en heb
een mooie kamer.
Binnenkort komt Jo, mijn vrouw in een aanleunwoning, dan kunnen we bij elkaar
overdag in het zelfde gebouw ons vermaken.
In de Hugo de Grootstraat komen wij niet meer terug,
wij hopen nog enkele jaren te mogen leven, maar dat
zal de toekomst uitmaken.
Nogmaals allen de groeten van ons tot dank.

Jacques Niesen.
Na veel wikken en wegen , want tja wat
is nu wijsheid in deze coronatijd,
hebben wij een beslissing genomen.
Gelet op de onzekere tijd die iedereen
achter de rug heeft en de onzekere tijd
die er misschien nog aankomt (met een
voorspelde tweede coronagolf), hebben
wij besloten om een fietspuzzeltocht
dit jaar te annuleren en te verplaatsen
naar volgende jaar.
Of het een wijze beslissing is, of dat de tweede golf corona aan ons voorbij gaat, tja de
toekomst zal het uitwijzen. Zoals een bekend voetballer ooit gezegd heeft ,"Elk nadeel
heb zijn voordeel", dus jullie kunnen een jaar langer trainen voor de fietspuzzeltocht!
Dus we hopen jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid te zien!
Groetjes
Toon, Mas en Quinn
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BOS

BUITEN

CAMERA
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GROEN

HYACINT

JUNI

KNOP
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PARK

TERRAS

T-SHIRT

SEIZOEN SKATEN

TOPJE

ZONNIG ZWALUW
De uitslag kan u sturen aan wijkblad@hazepolder.net of Hugo 84.
Uitslag puzzel van mei was “waar ben jij geweest” er waren 13 inzenders waar we
uitgeloot hebben en de winnaar is: Henk Vallentgoed “Gefeliciteerd”.
De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

BINGO
ZATERDAG
03 OKTOBER
AANVANG 20.30 U

Neem vrienden en
Familie mee
Vanaf 16 jaar

1 September Opening
kaartavond Hazepolder

1 September begint de kaartclub weer,
Deze avond gebruiken we om er weer even lekker in te komen met kaarten.
Daarna gaan we weer knallen met het nieuwe seizoen 2020-2021.
Het is alweer ruim 5 maanden geleden dat we het kaarten moesten staken
vanwege de corona.
Wij hebben nu groen licht om weer te mogen beginnen.
De tafels zijn corona proef gemaakt, deze hebben de grote van 1.5 bij 1.5
gekregen.
Ook is er ontsmettingsmiddel aanwezig.
Met klachten van verkoudheid, niezen en koorts wordt u verzocht thuis te
blijven.

Corona-proef
Wij hebben er zin in, u hopelijk ook, tot 1 September allemaal.
01-09-2020 Openingsavond
06-09-2020
05-01-2021
29-09-2020
19-01-2021
13-10-2020
02-02-2021
27-10-2020
16-02-2021
10-11-2020
02-03-2021
24-11-2020
16-03-2021
08-12-2020
30-03-2021
22-12-2020
06-04-2021
20-04-2021 Sluitingsavond

POKEREN IN HET WIJKGEBOUW
Op zaterdag 17 oktober organiseren we weer een
pokeravond. Wil je hieraan meedoen geef je dan op
bij Maria Wals.
We hopen dat jullie er weer zin in hebben na de
successen van de vorige avonden.
We starten om half 9 de zaal is open v.a. 8 uur.
Leeftijd v.a. 16 jaar.
Neem je vrienden mee dan wordt het vast een
gezellige avond.
Laat wel even weten of je komt, bij onvoldoende
deelname gaat de avond niet door.

Oktober betekend voor de vogels trektijd, wegtrekken
naar warmer-oorden. Meestal is het om betere plaatsen
te vinden voor meer voedsel. Onze Gierzwaluw trekken
helemaal naar Afrika. Daar verblijven ze tot hier het
voorjaar weer aanbreekt zo rond begin april zie je ze dan
boven de wijk verschijnen.

De boeren en Huiszwaluwen trekken meestal iets later weg , eind november heb ik bij het Neckerhop
nog wel eens een boerenzwaluw zien vliegen. Er is mij wel eens verteld dat op Vlieland bij de manege
een zwaluw de hele winter is overgebleven.

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Voor de beide onderste zijn kunstnesten verkrijgbaar bij Vogelbescherming Nederland en kunnen
onder bv. de dakgoot bevestigd worden. Een enkele keer zie je deze ook bij ons over de wijk vliegen
maar broeden doen ze hier (nog) niet. In het verleden broeden de Boerenzwaluw bij de houthandel
Prins in de loods.
Even nog een opmerking voor diegene die een nestkastje hebben hangen, maak ze schoon voor de
winter dan gebruiken de mezen ze voor rust en slaapplaats. Mocht u onverhoopt een dood vogeltje
vinden in de tuin die een ringetje om zijn pootje heeft, haal het ringetje er af en breng het bij mij, ik
meld het dan terug bij het ringenbureau. Of u brengt het geheel bij mij, of roept mij als u het niet fris
vind om een dodo vogel aan te raken.
Jaap Zijp

Verslag Dartclub 181
Mede omdat er zo weinig wedstrijden zijn gespeeld hebben we dit verloren seizoen geen
winnaars of verliezers. Toch jammer zo ’n afloop. Gelukkig konden we in juni nog 4
avonden gooien. Toen op de eerste avond in juni Ernst Hartog naar huis ging riep hij bij
de deur luidkeels “tot volgende week”, en wie was er niet die week daarop? Ja je raad
het al Ernst dus, Hij was vergeten dat hij die dag 61 jaar zou worden. Bij deze nog van
harte Ernst, tot 11 september. Jammer ook dat de rommelmarkt niet door gaat, moet
nog een heel jaar zijwaarts voetje voor voetje door mijn schuur bewegen.
Op 11 en 25 september gaan we weer vol goede moed aan het nieuwe seizoen beginnen en
hopen van harte dat het weer wordt zoals het was. 11 en 25 september zijn de
zogenaamde inschrijfavonden waarna we in oktober weer met de competitie starten
hopelijk komt iedereen weer, eigenlijk rekenen we daar op.
Laatst vroeg een kleinzoon “Opa wie is de rijkste man van de wereld?” iedereen kent
wel de diverse namen van deze slimmeriken, maar de rijkste? Jobs? – Bezos? – Gates? –
Soros? – Buffet? Ik hou dat allemaal niet bij hoor, het zijn toch vermogens die mij niet
veel zeggen. Overigens schijnen er ook meer dan 100 vrouwelijke miljardairs te zijn.
Volgens mij is er maar èèn man op aarde die echt de rijkste man is, dat is opper
kleptomaan Vladimir Poetin, van het kleptomanenrijk Rusland, hij gunt zijn klepto
vrienden ook hun miljarden, gestolen van de Russische bevolking. In de lijstjes van
rijkste mensen komen de Russen nooit voor, waarom zal dit zo zijn? De Amerikaanse –
met piskleurig haar- groot amoebe nummer 1 denkt wel dat hij rijk is maar als hij
Vladimir tegen de weinige haren strijkt, en Vladimir wordt boos, kruipt hij schielijk
weer in zijn witte Bench. Het vermogen van Vladimir wordt geschat tussen de 40 en 200
miljard, dollars of euro’s maakt voor hem niets uit, want Vladimir heeft gewoon de
gehele Sovjet Unie toe ge eigent inclusief het volk, dus ik vermoed dat onze Vladimir de
eerste biljoen air op deze aarde is. Mijn kleinzoon begreep er volgens mij niet veel van
maar hij kent nu wel namen van mensen die niet op een houtje hoeven te bijten.
Mochten er lezers zijn die ook wel eens een boek lezen dan kan ik het laatste boek van
Geert Mak zeer aanraden, het heet; grote verwachtingen in Europa. En er hoort ook nog
een klein boekje bij dat het Epiloog heet. Het geeft inzicht hoe het reilt en zeilt in
Europa.

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.

