Oktober 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 december 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. Nov.

Muziekquiz

#

17. Dec.

Kerststukjes maken.

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.

KERSTSTUKJES
Op 17 december organiseren we weer een avond om je eigen
kerststukje te maken. Gerda zal weer een voorbeeld maken en samen
maken wij er dan weer allerlei variaties van.
Vind je leuk om mee te doen, geef je dan op bij Maria Wals of Gerda
de Koning. M.wals@hotmail.nl
Wacht niet te lang I.v.m. de inkoop Er mogen maximaal 30 personen
in ons wijkgebouw. Vol is Vol.

De kosten zullen rond 10,- euro liggen.

CORONA EN ACTIVITEITEN
Sommigen mensen maken zich zorgen om de gezondheid, moeten
we nou wel of gaan we niet. Wij in ons wijkgebouw doen er alles aan
om zoveel mogelijk zorgen weg te halen. We desinfecteren de tafels
en zorgen dat de bezoekers de handen kunnen desinfecteren.
We hebben onze tafels vergroot tot anderhalve meter en zetten ze
zover mogelijk uit elkaar. We vragen om zoveel mogelijk aan de tafel
te blijven zitten tijdens de pauzes.
Mondkapjes zijn nog niet verplicht, echter wordt er wel geadviseerd
om ze te dragen. Het draagt in ieder geval wat bij om besmettingen
te voorkomen. We laten het aan een ieder over om het wel of niet te
doen.
Willen we onze wijkvereniging houden moeten we wel open blijven
en activiteiten organiseren. De kosten gaan door maar de inkomsten
zijn laag. Vooralsnog kunnen we ons hoofd boven water houden. We
vragen wel medewerking van iedereen.

Even een stukje uit
het verleden.
Dit vonden we bij het
opruimen van een la.
Een stukje Nostalgie.

Jaap Zijp

Een pluim voor!!
Jan en Maria
Lekker weer een avond Klaverjassen.
Maar kan dat wel, met corona?
Ze hadden het prima voor elkaar.
Alle regels werden in acht genomen.
Ik voelde me goed op mijn gemak!!
Top

Tiny

Klaverjassen

Beste kaart liefhebbers

Weer is alles in de war geschopt door de corona regels.
We hebben het plan om 27 oktober weer te beginnen met kaarten.
Aanvang tijd zal zijn 19.00 uur en de eindtijd is nog allemaal onduidelijk.

Hopende dat er geen verdere maatregelen komen.
Zien we jullie allen weer graag op 27 oktober op de club.
Bouk & Janny
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AGENDA

De pokeravond 17 oktober gaat niet door, hiervoor was er geen
belangstelling.
De eerste avonden in ons clubgebouw zijn er weer geweest, alles
corona proef en zoveel mogelijk afstand gehouden. De klaverjas
kampioen van seizoen 2020/2021 is geworden Ger Franke. Hij ging
met een goed gevulde boodschappentas en de eer naar huis.
Het was een gezellige avond met 20 deelnemers, enkele waren nog op
vakantie of konden niet. Het was wel even wennen op de tafels van
anderhalve meter. Gebrek aan armlengte maar met hulp kwam het
allemaal goed.
Ook de biljarters zijn weer gestart in een wat andere vorm als
gewoonlijk. Ook zei houden rekening met de corona. Wil je hieraan
meedoen kom eens langs op de maandagavond.
(Tijdelijk uitgesteld tot 27 oktober. Red.)

De maandagsoos is gestart met alle deelnemers. De wat ouderen
zagen er al naar uit, zo maandenlang niets doen vonden ze maar niks.
Dus allemaal blijde gezichten ook hier. De maandag soos is 1x per 14
dagen gestart op 7 september. Ook hier is iedereen van harte
welkom.
Het dans seizoen is nog even uitgesteld.

MUZIEKQUIZ
ZATERDAG
14 NOVEMBER
Iedereen is welkom houd je van muziek alles
komt voorbij oud en nieuw. Geef je wel op voor
deze avond we mogen 30 personen in ons
wijkgebouw plaatsen. Het is de bedoeling in
groepjes van 4 personen mee te doen.
De quiz wordt gemaakt door Arnoud Kreffer en
wij stellen een mooie prijs ter beschikking.
Geef je op bij Maria Wals tel. 423072 of
m.wals@hotmail.nl
Wij hopen op een gezellige avond

Puzzelpagina
K

S

L

O

B

D

L

E

R

E

W

Onderstaande worden, weg

U O

O

N

E

V

J

I

R

H

C

S

strepen in het vierkant hier

O

N

V

T

A

F

E

L

E

S

C

T

naast en de overgebleven

B

M

E

E

S

T

E

R

F

H

C

O

letters achter elkaar zetten,

E

H

R

P

R

S

O

U

O

O

L

E

dit is de oplossing.

G

D

F

K

R

B

J

O

T

A

A

L

L

O

S

A

L

K

L

I

M

R

E

K

Deze sturen naar:

O

O

G

Y

M

B

A

I

W

J

A

S

wijkblad@hazepolder.net of

O

L

B

O

E

K

E

N

J

N

I

N

Hugo 84.

H

T

T

L

A

H

M

U

G

V

A

L

C

O

E

I

T

N

A

K

A

V

E

A

S

P

E

E

L

P

L

A

A

T

S

N

W

Succes.

Jz.

AANWIJSSTOK, BOEKEN, GUM, GYM, HAL, JAS, JUF, KLAS, KLIMREK, LES, LIJM, MEESTER,
OVERBLIJVEN, PEN, POTLOOD, SCHOOLBEL, SCHOOLGEBOUW, SCHRIJVEN, SPEELPLAATS, STOEL,
TAAL, TAFEL, VAKANTIE, VERF, WERELDBOL.

Uitslag puzzel van augustus was “Lentebloemen” er waren 11 + 1 foute inzenders
waar we uitgeloot hebben en de winnaar is: N. Rijser “Gefeliciteerd”.
De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Beste leden. Als u een nestkastje heeft hangen ik uw tuin, maak het voor
de winter schoon. De Vogels gebruiken, (vooral mezen) het kastje als
schuilplaats/slaapplaats.
Mocht u deze winter gaan bij voeren, als het nodig is, bedenk dan dat het voer voor
vogels moet zijn en geen resten van uw eten. Doorgaans zit hier te veel zout in.
Voer het liefst s’ morgens, dan hebben ze de hele dag om het op te maken en voorkomt u
ongedierte. Op dit moment hoeft het nog niet er is nog voldoende natuurlijk voedsel,
zaden, insecten en wormen.
Jz.

Verslag Dartclub 181
Na twee geslaagde inschrijfavonden gaan we vol goede moed weer beginnen aan
een nieuw dartseizoen, hopelijk kunnen nu wel een heel seizoen draaien. Zaterdag
9 oktober kon wel eens een historische avond worden want dat we maar tot
22.00 uur mogen darten hebben we nog nooit eerder meegemaakt, laten we
hopen dat het bij deze ene keer blijft. Mede dankzij onze sponsors John Holla 1
2 3 vloeren en Kastengigant en Deurengigant Sylvester de Koning kunnen we op
perfecte dartborden gooien. We gaan weer in èèn poel beginnen zodat iedereen
tegen elkaar kan spelen en dan zullen we in Januari weer een schifting houden
voor de A en B poel. Gelukkig heeft de media hype over het virus gedoe geen
invloed op de sfeer tijdens het darten, onze eerste avond was in ieder geval
weer zeer geslaagd.
18 December houden we weer het kerstkoppeltoernooi waaraan bijna iedereen
mag meedoen. De te winnen prijzen zijn in zowel Nederland als Europa en
omgeving niet te koop en er zijn er slechts vier van, dus meedoen zou ik zeggen.
Dat om 22.00 sluiten de sfeer niet te kort doet bewees de bingo avond van 3
oktober, het was zeer gezellig. Bouk Groot presteerde het om wel 5 keer
bingoooo te roepen terwijl hij dat helemaal niet had. Bouk zong natuurlijk wel het
verplichte liedje (twee reebruine ogen) maar het klonk alsof de buurvrouw de
volle rolcontainer naar de straat rolde. Toen Jan bij Bouk in de hoek wat meer
lampen liet branden hebben we Bouk niet meer gehoord. Marcella Bonte won
zoveel prijzen dat ze er maar enkele achterliet, ze kon ze niet allemaal dragen.
Buschauffeur Luciën Daman heeft de volgende morgen zijn gewonnen krat bier
meegenomen in de bus voor de dorstige reizigers. Naar verluidt was het krat al
bij Ilpendam leeg en moest hij bij Het Schouw de eerste pis stop houden. Koos
Veltmeijer kiest alleen prijzen na overleg met Roos. Maria was zogenaamd
vergeten om een mooie poef bij de prijzen te zetten, maar volgens mij gebruikt
ze die nu om tegen Jan te kunnen zeggen: op je poef!!! Maria en Jan hartelijk
dank voor de zeer geslaagde bingo avond.

Op de laatste dag van deze mooie zomer waarin je in je T-shirt en korte broek
nog kon fietsen heb ik een (voor mij) lange fietstocht gemaakt (81 km). Over de
Beemsterdijk langs De Rijp naar Schermerhorn daar vandaan naar Rustenburg en
verder. Toen ik door Wervershoof fietste zag ik een restaurant en ik
realiseerde me dat ik slechts een flesje water mee had en mijn maag vertelde
mij dat het al 13.30 uur was. Dus zette ik mijn fiets in de fietsenstalling en ging
op het terras zitten, heerlijk in de zon. Al snel kwam er een schone dame vragen
of ik wat wilde drinken (lijkt me wel duidelijk als je daar gaat zitten). Jawel zij
ik, ik lust wel een lekker kopje koffie, maar ik wil ook wel wat eten als dat kan.
Uiteraard kon dat en al snel kwam ze terug met een heerlijk ruikende dampende
kop koffie met een koekje en de menu kaart, maar wat daarop stond kon mij niet
erg bekoren en ik vroeg dan ook of niet iets anders hadden. Jawel dat had ze
maar het was niet iets alledaags. Wat is dat dan vroeg ik, nou zei ze dat is het
menu van afgelopen weekend; gebakken aardappeltjes met snijbonen maar niet
met vlees maar met kaviaar. Ja lekker zei ik maar ik heb geen kaviaar geld bij
me. Nee zei ze dit is kaviaar van de snotolf dat is heerlijk en niet duur, ik heb
het zelf ook gegeten. Nou als jij het overleefd heb zal ik ook wel een kans
hebben dacht ik, dus doe maar. Dus ik na een kom kalfsfond aan de piepers met
snijbonen en snotolfkaviaar. Ik ben geen fijn proever maar ik moet eerlijk
zeggen; het smaakte heerlijk al zeg ik het zelf. Ik kon het goed binnen houden
en gelukkig realiseerde ik me pas achteraf dat koks altijd in de olie spugen om te
beoordelen of de olie al op temperatuur is. Met een volle buik kon ik er weer
tegen en zonder te stoppen via Hoorn en Scharwoude langs de IJsselmeerdijk
naar Edam en weer naar Purmerend gefietst.
In mijn vorige verslag vermeldde ik dat Ernst Hartog 61 jaar was geworden maar
daar klopt niets van. Ene J. Jonkman was op mijn bril gaan zitten dus moest ik de
hele avond door matglaasjes kijken. Ernst is 70 jaar geworden, hij is (net als ik)
in het goudenjaar 1950 geboren. Het enige jaar in de geschiedenis van de
mensheid waarin geen misdadigers werden geboren.
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.

