Mei 2021

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 oktober 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:
#

27 mei

Jaarvergadering/Ledenvergadering

#

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.

Nieuws vanuit het bestuur
Onze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 27 mei
Eindelijk lijkt het dan toch te gebeuren nadat vorig jaar roet in het
eten werd gegooid door corona. Bij het drukken van het wijkblad
mogen we nog niet open, maar we hopen dat het de 27 ste toch wel
kan. U krijgt allemaal nog een uitnodiging voor die tijd.
Mocht u zin hebben in een bestuursfunctie kunt u zich aanmelden 14
dagen voor aanvang van de vergadering bij M. Wals tel: 423072
Of m.wals@hotmail.nl Tevens zoeken wij iemand voor de
kascontrole.

Rommelmarkt 2021
Na de afzegging van de rommelmarkt 2020 kunnen wij helaas ook dit
jaar geen rommelmarkt organiseren. Tot op heden krijgen we nog
geen toestemming om een evenement te organiseren, en kunnen wij
op zo een korte termijn dit dan ook niet meer doen. Er zijn teveel
dingen die geregeld moeten worden om de rommelmarkt door te
laten gaan. Dan denk ik aan het regelen van de kramen het rode kruis
en helaas in deze tijd ook de verkeersregelaars die verplicht zijn om
de anderhalve meter te handhaven. Ook de mensen die helpen de
folders die rondgebracht moeten worden enz. Iedereen wil dit jaar
ook op vakantie en in de maanden juli augustus moet het dan toch
gebeuren.
Het is jammer. En wij hopen dan ook dat 2022 een beter jaar wordt
zonder alle corona maatregels.

Wist u dat
Wist u dat: Ons wijkgebouw al meer dan 1 jaar gesloten is
Wist u dat: Wij dit allemaal missen.
Wist u dat: Wij hopen dat het in september weer open mag.
Wist u dat: Er eerst nog een jaarvergadering is.
Wist u dat: Dit op 27 mei is.
Wist u dat: Dit voorlopig ons laatste wijkblad is.
Wist u dat: U alles op onze web site kunt lezen.
Wist u dat: Dit www.hazepolder.net is .
Wist u dat: Wij u ook op de hoogte brengen via face boek.
Wist u dat: U zich hiervoor kunt aanmelden.
Wist u dat: Dit kan op wijkvereniging de hazepolder.
Wist u dat: Het een besloten site is
Wist u dat: Deze alleen toegankelijk is voor de leden.
Wist u dat: Er veel huizen te koop staan in onze wijk.
Wist u dat: Deze bijna allemaal binnen 6 weken verkocht zijn.
Wist u dat: De familie van Loo na vele jaren onze wijk verlaten heeft.
Wist u dat: Ze tegenwoordig wonen bij het Jaap van Praag huis.
Wist u dat: Ook mevr. Baardscheer daar woont.
Wist u dat: Maarten Kuiper ook vertrokken is.
Wist u dat: Hij geheel gelijkvloers in de Weidevenne woont.
Wist u dat: Wij hen allemaal veel geluk wensen.
Wist u dat: Er ook heel veel nieuwe bewoners hier zijn ingetrokken
Wist u dat: Er binnenkort een voetbal poule is in het wijkblad.
Wist u dat: U deze allemaal kunt invullen...
Wist u dat: De wedstrijden niet worden uitgezonden.
Wist u dat: Dit alleen kan als we open mogen.
Wist u dat: Er een kleine kans bestaat dat dit gebeurt.
Wist u dat: De rommelmarkt niet doorgaat..
Wist u dat: Wij dit heel jammer vinden
Wist u dat: Wij u een hele mooie zomer toe wensen.
Wist u dat: U in september welkom bent in ons wijkgebouw.

HAZEPOLDER NIEUWTJES

Na de persconferentie van dinsdag 11 mei, was er voor onze wijkvereniging
geen nieuws. Het wijkgebouw blijft gesloten tot verdere besluiten. Dit betekent
dat we niets kunnen organiseren en we hier niet blij van worden. Het voetbal is
in aantocht en we willen de wedstrijden op groot scherm uitzenden. Of dit kan
doorgaan ligt aan de versoepelingen die we de volgende keer 2 juni weer
horen. Het ziet er niet naar uit maar je weet maar nooit. Misschien lopen de
besmettingen hard terug als we ons allemaal aan de regels houden. Voorlopig
is dit ons laatste wijkblad en we zullen u door middel van een folder of e mail
op de hoogte brengen. Hiervoor willen we u vragen uw mail adres door te
geven, dit kan op mail adres van het secretariaat mocht u geïnteresseerd zijn
in de live wedstrijden. m.wals@hotmail.nl
Ons contract met Ricoh (kopieermachine) loopt af deze maand en we hebben
besloten voorlopig even te wachten met aanschaf van een nieuw contract . De
kosten hiervan zijn per 3 maanden 251,- euro en na een jaar van corona en
geen inkomsten kan dit niet zo blijven, vandaar deze beslissing
Alles hangt af van de beslissingen van de regering hoe en wanneer we verder
gaan. De maanden juli en augustus waren we toch al gesloten en we denken
daarom met een nieuwe start in september te beginnen. Ook hiervan houden
wij u op de hoogte. Mocht u op face boek zitten meld u zich dan aan bij
wijkvereniging de Hazepolder.
Zijn er tussentijds veranderingen laten wij dit weten.
Het bestuur

FIETSPUZZELTOCHT 2021
We hopen in september weer een fietspuzzel te kunnen organiseren. We gaan
weer in overleg met de organisatoren Toon en Mas over de datum en tijd.
Toon en Mas wonnen de rit in 2019. En als eerste prijswinnaar mag je het
organiseren, hoe leuk is dat. 2020 was een jaar waar niets kon dus werd het
verschoven naar 2021. Er van uitgaan dat dit allemaal door kan gaan willen wij
u alvast enthousiast maken. We hopen op een mooie zomer waar veel gefietst
kan worden.
9.

SPELREGELS VOOR DE EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 2021.
Inleg: € 2,50.
Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk punten scoort door middel van de
juiste uitslag te voorspellen. De puntentelling werkt als volgt:
- Bij een volledig JUISTE uitslag 6 punten.
- Bij winst van het juiste land maar de verkeerde uitslag 2 punten.
- Bij gelijkspel maar de verkeerd gelijkspel 2 punten.
Om deze omschrijving iets duidelijker te maken volgen hier enkele voorbeelden.
VOORBEELD 1.
Wedstrijd = Nederland – Spanje en u heeft 2-0 voorspelt.
Als het inderdaad 2-0 wordt heeft u de volledige uitslag goed en krijgt u 6
punten, als Nederland wel wint maar met een andere uitslag dan 2-0 heeft u de
uitslag fout maar het land wat gewonnen heeft goed en krijgt u 2 punten. Bij een
gelijkspel of winst voor Spanje krijgt u 0 punten.
VOORBEELD 2.
Wedstrijd = Nederland – Spanje en u heeft 0-2 voorspelt.
Als het inderdaad 0-2 wordt heeft u de volledige uitslag goed en krijgt u 6
punten, als Spanje wel wint maar met een andere uitslag dan 0-2 heeft u de
uitslag fout maar het land wat gewonnen heeft goed en krijgt u 2 punten. Bij een
gelijkspel of winst voor Nederland krijgt u 0 punten.
VOORBEELD 3.Wedstrijd = Nederland – Spanje en u heeft 1-1 voorspelt.
Als het inderdaad 1-1 wordt heeft u de volledige uitslag goed en krijgt u 6
punten, als het wel een gelijkspel wordt maar anders dan 1-1 heeft u de uitslag
fout maar wel het gelijkspel goed en ontvangt u 2 punten. Bij winst van
Nederland of Spanje krijgt u 0 punten.
Als u de uitslagen allemaal ingevuld heeft, dan kan u ook de eindstanden invullen
(deze hoeven niet gelijk te zijn aan de uitslagen die u heeft voorspelt). Voor elk
land dat u op de juiste plaats heeft voorspelt krijgt u 3 punten.
De uitslagen van de 1/8 finale, kwartfinale, halve finale en de finale tellen
gewoon mee voor bovenstaande punten. Echter heeft u beide landen goed
ingevuld dan verdubbelen de punten, dus een volledige uitslag goed 12 punten,
uitslag fout maar land wat wint goed voorspelt dan 4 punten. De uitslag die
hiervoor genomen wordt is de normale speeltijd (dus zonder de verlenging). Als
je de Europees Kampioen goed voorspelt krijg je nog 10 bonuspunten.
Degene die aan het eind van het toernooi op de plaatsen 1, 2 en 3 staan winnen
het geldbedrag wat in de pot zit. (wordt naar als volgt verdeeld 75%, 20% en
5%).
Maximaal 3 formulieren per persoon. Inleveren voor 1 juni 2021 bij Bas Kok
Hugo de Grootstraat 25.
De poule zal tijdens het EK via www.hazepolder.net te zien zijn, maar hier krijgt
u t.z.t. nog bericht over.
Voor vragen kunt u terecht bij Bas Kok (bas.kok@upcmail.nl) of 06-17444258.

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Rome
Bakoe
Kopenhagen
St. Petersburg
London
Boekarest
Amsterdam
Glasgow
Dublin
Bilbao
Boedapest
Munchen
St. Petersburg
Bakoe
Rome
Boekarest
Kopenhagen
Amsterdam
Dublin
Glasgow
London
Boedapest
Munchen
Bilbao
Rome
Bakoe
Amsterdam
Boekarest
Kopenhagen
St. Petersburg
London
Glasgow
Bilbao
Dublin
Munchen
Boedapest

Poule A
Turkije
Italië
Wales
Zwitserland
Poule D
Engeland
Kroatië
Schotland
Tsjechië

Poule B
Denemarken
Finland
België
Rusland
Poule E
Spanje
Zweden
Polen
Slowakije

Datum

Tijd

11-jun-21
12-jun-21
12-jun-21
12-jun-21
13-jun-21
13-jun-21
13-jun-21
14-jun-21
14-jun-21
14-jun-21
15-jun-21
15-jun-21
16-jun-21
16-jun-21
16-jun-21
17-jun-21
17-jun-21
17-jun-21
18-jun-21
18-jun-21
18-jun-21
19-jun-21
19-jun-21
19-jun-21
20-jun-21
20-jun-21
21-jun-21
21-jun-21
21-jun-21
21-jun-21
22-jun-21
22-jun-21
23-jun-21
23-jun-21
23-jun-21
23-jun-21

21.00
15.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
15.00
18.00
21.00
18.00
18.00
18.00
18.00
21.00
21.00
21.00
21.00
18.00
18.00
21.00
21.00

Poule C
Nederland
Oekraïne
Oostenrijk
Noord Macedonië
Poule F
Hongarije
Portugal
Frankrijk
Duitsland

Naam:

uitslag
Turkije
Italië
Wales
Zwitserland
Denemarken
Finland
België
Rusland
Engeland
Kroatië
Oostenrijk
Noord Macedonië
Nederland
Oekraïne
Schotland
Tsjechië
Polen
Slowakije
Spanje
Zweden
Hongarije
Portugal
Frankrijk
Duitsland
Finland
Rusland
Turkije
Wales
Italië
Zwitserland
Oekraïne
Noord Macedonië
Denemarken
België
Nederland
Oostenrijk
Zweden
Slowakije
Kroatië
Tsjechië
Engeland
Schotland
Hongarije
Frankrijk
Portugal
Duitsland
Spanje
Polen
Italië
Wales
Zwitserland
Turkije
Noord MacedoniëNederland
Oekraïne
Oostenrijk
Rusland
Denemarken
Finland
België
Tsjechië
Engeland
Kroatië
Schotland
Slowakije
Spanje
Zweden
Polen
Duitsland
Hongarije
Portugal
Frankrijk

-

Eindstand
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

1/8 Finale
26-jun-21 18.00

Nr.2 Poule A

Nr.2 Poule B

-

38 London

26-jun-21 21.00

Nr.1 Poule A

Nr.2 Poule C

-

39 Boedapest

27-jun-21 18.00

Nr. 1 Poule C

Nr.3 Poule DEF

-

40 Bilbao

27-jun-21 21.00

Nr.1 Poule B

Nr.3 Poule ADEF

-

41 Kopenhagen

28-jun-21 18.00

Nr. 2 Poule D

Nr. 2 Poule E

-

42 Boekarest

28-jun-21 21.00

Nr. 1 Poule F

Nr.3 Poule ABC

-

43 Dublin

29-jun-21 18.00

Nr. 1 Poule D

Nr. 2 Poule F

-

44 Glasgow

29-jun-21 21.00

Nr. 1 Poule E

Nr. 3 Poule ABCD

-

Kwartfinale
2-jul-21 18.00

Winnaar 42

Winnaar 41

2-jul-21 21.00

Winnaar 39

Winnaar 37

37 Amsterdam

45 St. Petersburg

46 Munchen

47 Bakoe

3-jul-21 18.00

Winnaar 40

Winnaar 38
-

48 Rome

3-jul-21 21.00

Winnaar 43

Winnaar 44
-

49 London

Halve Finale
6-jul-21 21.00

Winnaar 45

Winnaar 46

50 London

7-jul-21 21.00

Winnaar 48

Winnaar 47

51 London

Finale
11-jul-21 21.00

Winnaar 49

Winnaar 50
-

Verslag Dartclub 181, januari. 2021.
Ja wat valt er te melden over een competitie van èèn speelronde? Buiten dat het een
gezellige avond was eigenlijk bijzonder weinig. Corona boort dit jaar eigenlijk alles wat
leuk is de grond in. Maar, maar, maar, corona heeft ook positieve kanten, verkoudheid en
griep zijn van de aardbodem verwijderd door dit virus, dat heeft het dan toch maar
bereikt! Naar mijn persoonlijke mening is de farmaceutische (medische) industrie
volkomen doorgeslagen met het redden en rekken van mensenlevens, want hoe vreselijk
is het nu om te overlijden? Als je aan het einde bent van een gezond en onafhankelijk
leven. Het meeste brood heb je zeker wel al op. En dood gaan we sowieso allemaal. Dood
gaan is in mijn ogen een terugkeer naar de situatie van laten we zeggen 10 jaar voor je
geboorte. Toen was je nergens, niemand kende jou, niemand hield van jou of miste jou.
En hoe aanlokkelijk is het om volkomen afhankelijk te zijn, dat anderen jou poepbroek
(of luier) mogen verschonen (en je billen te wassen) nadat jij daar een paar uur in heb
liggen draaien? Ik kan nog wel even doorgaan met dit onderwerp maar laten we aan iets
vrolijker denken.
Als je het druk hebt en het gevoel hebt dat er te weinig tijd in de dag zit, denk dan aan
de emmer en twee flesjes bier.
Een professor filosofie staat voor zijn klas. Hij pakt een kleine emmer en doet deze vol
met golfballetjes. Vervolgens vraagt hij aan de studenten of de emmer vol is. De
studentenstemmen hiermee in. De professor neemt vervolgens een doos met kleine
kiezelsteentjes en giet deze uit in de emmer. Hij schudt de emmer een beetje en de
kiezelsteentjes vinden plekje. `Zo` zei de professor `is de emmer nu wel vol?` `Ja
zeggen de studenten. De professor pakt een zakje zand en strooit dit uit in de emmer.
`En nu?` vraagt de professor. `Nu is de emmer echt vol` zeiden de studenten. Daarop
neemt de professor de twee biertjes en giet de hele inhoud in de emmer. De studenten
lachen…. `Nu` zei de professor toen het lachen minderde `nu wil ik dat je het leven ziet
als je leven. De golfballetjes zijn de belangrijkste dingen in je leven, liefde, je familie,
je gezondheid, vriendschappen, je passie. Als de rest verloren gaat is je leven nog
steeds vol. De kiezelsteentjes zijn dingen zoals je werk, je huis, je auto. Het zand is al
het andere, de kleine dingen. Als je eerst het zand in de emmer doet, is er geen plek
meer voor de kiezelsteentjes en de golfballetjes. Hetzelfde geld voor het leven. Als je
al je tijd en energie aan de kleine dingen besteedt, zal je nooit ruimte hebben voor de
dingen die belangrijk voor je zijn. Stel je prioriteiten. Breng tijd door met de mensen
waar je van houdt. `En de biertjes..?` vraagt een student. `Ja` zegt de professor, `hoe
vol je leven ook lijkt, zorg dat er altijd ruimte is voor een paar biertjes met vrienden.

Vandaag was het prachtig weer en ben ik een rondje wezen fietsen. Wat mij opviel was
dat er veel gesnoeid wordt in de stad tot mijn spijt zie ik ook veel hazelaars afgezaagd
liggen. Ik vraag mij af of het een goede keus is om struiken die al 45 jaar ongeschonden
heeft mogen groeien te gaan uitdunnen. Ze worden heel groot maar dat kan ook in de
ruime plant vakken. Voor de rest is het prettig dat er weer ruime paden komen en de
bramen een beetje ingedamd worden. Een bloeiende hazelaar heeft een hele mooie
bloem waarvan er een echte hazelnoot komt, maar het gedeelte wat iedereen van ver af
kan zien is eigen alleen het mannelijke geslachtsdeel van de bloem. Het vrouwelijke
gedeelte zie je bijna niet maar dat is echte een heel mooi bloempje maar slechts 2 mm.
groot wat je alleen kunt zien als je het bloemetje van dichtbij bekijkt.
Hopelijk tot kunnen we snel nog enkele gezellige avonden met elkaar doorbrengen in ons
buurthuis.
N. de Koning.
**********************************************************************************

Uitslag puzzel van februari, is “Voorjaarskriebels”
Er waren 16 inzenders waar we uitgeloot hebben en de winnaar is:
Els Pieterse.
“Gefeliciteerd”. De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Vakantiepuzzel
B

1.
2.

R

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

D

U

I
G

1.

VAKANTIE, KOOKTOESTEL.

2.

EEN MOOIE GELEGENHEID IN DE VAKANTIE TE BEZOEKEN.

3.
4.

VAN TE VOREN AFSPREKEN.
HIER KUN JE ALLES VRAGEN.

5.

LANGS DE KUSTSTROOK.

6.

NATUURGEBIED BOVEN IN NOORD-HOLLAND, WADZIJDE.

7.

LIGGEND OP HET STRAND.

8.

HIER STA JE MET MEERDERE.

wijkblad@hazepolder.net

9.

OPGEVOUWEN KAMPEER UITRUSTING.

of Hugo 84.

10.

SLEURHUT.

11.

VAKANTIE PLEK MIDDEN IN GELDERLAND.

12.

OP EEN VELD VAKANTIE HOUDEN.

13.

ALLEEN VOOR JONGEREN.

14.

MOBIEL VAKANTIEHUIS

15.

HIER LOOP JE HET ZAND IN.

16.

HIER KAN JE (FIGUURLIJK)FAMILIE BEZOEKEN.

17.

HIERDOOR KOM JE BINNEN.

18.

WATERIGE BEZIGHEID.

Vul de woorden in de
overeen komstige regels.
Een aantal letters staan al
ingevuld. In de grijze balk
komt een zin, dit is de
oplossing. Stuur deze naar:

Succes

Jz

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.

