Augustus 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 2021 als volgt:
Personen tot 16 jaar
€ 5,Personen vanaf 16 jaar
€ 14,Personen vanaf 65 jaar € 8,50
Donateurs € 14,-

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:
#

31 aug.

Klaverjassen

#

06 sep.

Soos/Biljarten

#

19 sep.

Fietspuzzeltocht

#

26 sep.

Dansen

#

02 okt.

Bingo

#

23 0kt.

Quizavond

Activiteiten seizoen 2021-2022
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 2021—2022
Wij hebben allemaal gehoord gelezen of misschien wel meegemaakt. Corona
oftewel covid. Het heeft op ons allemaal een grote indruk gemaakt Lock downs
winkelsluiting afstand houden avondklok mondkapjes en wat al niet meer. Sluiting
horeca en sluiting wijkgebouw. Geen gezelligheid geen ontmoetingen geen
feestjes, ik heb het gemist en met mij veel meer mensen c.q. buurtbewoners.
Maar gelukkig bijna iedereen is gevaccineerd en we mogen weer wat meer. De
vakanties komen op gang het zonnetje schijnt en er is weer reuring in de stad.
Reuring hopelijk ook weer in ons wijkgebouw. In september gaan we weer starten
met de clubjes, en we hopen jullie allemaal weer te zien in het wijkgebouw.
Het heeft er ook bij ons ingehakt geen omzet maar wel de kosten. En wat de
kosten zijn heeft niemand enig idee van. 2020 een verlies van ruim 5000 euro en
in 2021 tot juli ook dit bedrag. De hele voorraad is weggegooid vanwege de
houdbaarheid datum. Alles moet opnieuw worden ingekocht. Er is een aanvraag
naar de gemeente waar ik op gesprek ben geweest voor een tegemoetkoming in
deze kosten. Ik moet zeggen ik ben daar heel vriendelijk te woord gestaan en
heb goede hoop dat er medewerking wordt verleend door de gemeente.
Op onze jaarvergadering is daarom ook besloten de contributie te verhogen en
de prijzen aan te passen. De inkoop van de goederen is flink gestegen dus we
moeten met de prijzen mee gaan. En waar we kunnen moet er bezuinigd worden.
Zo hebben we ook het contract wat afliep voor de kopieer machine opgezegd.
Helemaal zonder kan niet dus een oplossing van een nieuw contract is aangegaan.
Goedkoper dat wel. Daarom blijft ons wijkblad bestaan, is er nieuws zijn er
gezellige avondjes dit leest u in het wijkblad. De oplage willen we verminderen
door zoveel mogelijk digitaal te doen. Daarom mijn vraag kunt u het digitaal
ontvangen geef uw mailadres aan mij door. M.wals@hotmail.nl Kijk ook eens op de
website www.hazepolder.net. Meld u als u lid bent aan op onze face boek
wijkvereniging de Hazepolder. Dit is een besloten groep voor leden.
Samen moeten we de kosten drukken zodat de wijkvereniging kan blijven
bestaan. We zijn nog de enige wijkvereniging in Purmerend en dat wil toch wel
wat zeggen. We hopen op uw medewerking.
Wilt u ook eens wat organiseren wilt u mee werken b.v. achter de bar te staan,
meld u zich aan. Er zijn altijd mensen nodig ook voor het bestuur is verjonging
gewenst. Kom eens langs u mag mij altijd bellen 0299-423072
Maria Wals

Jaarvergadering 27 mei 2021
Aanvang 20.15 uur Opening
Het gewenste aantal leden was niet aanwezig dus werd de
vergadering een kwartier opgeschort.
20.30 opening
Het jaarverslag werd doorgenomen en bij het financiële gedeelte een
uitleg gegeven. 2020 werd met een verlies van 5.170,19 afgesloten.
Dit door de corona.
We hebben daarom besloten de contributie minimaal te verhogen.
Volwassen v.a. 16 jr. gaan 14,00 per jaar betalen ouderen v.a. 65 jr.
8,50 euro en kinderen 5,00. Donateurs betalen ook 14,00 euro
Ook de barprijzen worden verhoogt.
Aftreden bestuursleden M. Wals en T. v Hoogen zijn afgetreden
maar waren weer herkiesbaar.
Met algemene stemmen werden ze aangenomen.
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld.
We gaan in september alles weer opstarten en hopen iedereen weer
te zien.
Rondvraag: A. Zijp heeft zich aangemeld voor de kascontrole
Om 21.30 werd de vergadering gesloten.

SOOS OP MAANDAG
In het nieuwe seizoen starten we weer op de maandagmiddag met de
soos. Hier is iedereen van harte welkom die houd van een spelletje
sjoelen klaverjassen darten biljarten of gewoon voor een praatje.
We starten op maandag 6 september. Om 13.30 tot ongeveer 16.00
uur.
Kom ook eens langs en neem een kijkje hoe alles gaat. Er zijn onlangs
wat mensen afgevallen dus er kunnen er weer een paar bij. Ook
donateurs zijn welkom.
Maria

DANSEN IN DE HAZEPOLDER
Na de corona stop in 2020 willen we weer starten met ons nieuwe
dansseizoen. Iedereen kan weer een opfrisser gebruiken, of je weet
het allemaal nog dan word het tijd voor wat nieuwe figuren.
We hebben een beginnerscursus een wat gevorderde en een
kampioensteam. De eerste starten om 19.15 uur de tweede groep
20.30 uur en de kampioenen als laatsten.
Wil je ook meedoen geef je dan op bij m.wals@hotmail.nl of kom
gewoon eens langs.
Je kunt dan kijken of het wat voor je is en een kop koffie of
borreltje drinken.
Tot ziens op zondag 26 september

Dansen is plezier voor twee
Maria

Lieve kaart liefhebbers,
Het is lang geleden te lang gewoon.
Seizoen 2021/2022 gaat weer van start.
Hopelijk heeft iedereen alles goed doorstaan.
Wij hebben er zin om weer de kaartclub op te starten.
De volgende datums zijn hier (onder voorbehoud )
31-08 - 2021 Opening avond
04-01-2022
14-09
18-01
28-09
01-02
05-10
15-02
26-10
01-03
09-11
15-03
23-11
29-03
07-12
05-04
21-12
19-04 Sluiting avond
We zien elkaar graag op 31-08-2021
Iedereen is van harte welkom.
Bouk en Janny
*****************************************************************************

Uitslag van Vakantiepuzzel, is “Begin zomervakantie”
Er waren 17 inzenders waar we uitgeloot hebben en de winnaar is:
“Koos Veldmeijer “Gefeliciteerd”.
De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.
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1. VAKANTIE, KOOKTOESTEL.
EEN MOOIE GELEGENHEID IN DE VAKANTIE TE
A R K
2.
BEZOEKEN.
3. VAN TE VOREN AFSPREKEN.
O B A L I E 4. HIER KUN JE ALLES VRAGEN.
5. LANGS DE KUSTSTROOK.
NATUURGEBIED BOVEN IN NOORD-HOLLAND,
D
6.
WADZIJDE.
E B A D E N 7. LIGGEND OP HET STRAND.
N G
8. HIER STA JE MET MEERDERE.
9. OPGEVOUWEN KAMPEER UITRUSTING.
A N
10. SLEURHUT.
U W E
11. VAKANTIE PLEK MIDDEN IN GELDERLAND.
E R E N
12. OP EEN VELD VAKANTIE HOUDEN.
P
13. ALLEEN VOOR JONGEREN.
E R
14. MOBIEL VAKANTIEHUIS
P G A N G
15. HIER LOOP JE HET ZAND IN.
N
16. HIER KAN JE (FIGUURLIJK)FAMILIE BEZOEKEN.
A N G
17. HIERDOOR KOM JE BINNEN.
E N
18. WATERIGE BEZIGHEID.

Oplossing sturen naar wijkblad@hazepolder.net of Hugo 84.

Succes Jz

BINGO
ZATERDAG
02 OKTOBER
AANVANG 20.30 U

Neem vrienden en
Familie mee
Vanaf 16 jaar

Fietspuzzeltocht 2021
Langzaam krijgen we 'Corona' onder controle en dat is positief voor de opening van het
nieuwe wijkseizoen met de traditionele fietspuzzeltocht want………………

We hebben een leuke route uitgestippeld voor jong en oud op

zondag 19 september 2021.
Aangezien ( helaas) de nazomerfeesten in Purmerend zijn afgelast een leuk uitje voor
het hele gezin dus zet hem alvast in jullie agenda.
Inschrijven in het clubgebouw vanaf 9:00.
Niet leden zijn ook welkom en betalen € 2,50 pp.
Als jullie zorgen dat jullie er zijn zorgen wij voor leuke prijzen en versnaperingen
onderweg.
Tot dan
Groetjes
Toon, Mas & Quinn van Kraalingen.

Beste Biljarters

We hebben besloten de draad weer op te
pakken. Gezien we nog wel met de 1 ½ meter
regel te maken hebben, moet dit toch mogelijk
zijn.
Dus haal de keu ’s maar uit het vet en ren maar vast een paar rondjes om de
spieren losser te maken.
We hopen natuurlijk dat iedereen in goede gezondheid is en allemaal weer
aanwezig zal zijn.
Nieuwe leden zijn natuurlijk ook welkom, vind je het leuk dan blijf je, vind je het
niets dan ga je gewoon weer weg. Maakt allemaal niet uit.
We hadden gedacht om op maandag 6 september 2021 om 19.00 uur weer te
starten, eerst een avondje vrij biljarten, om te kijken hoe het ook al weer ging.
En als het goed is, is onze wedstrijdleider J.D. de week daarop op 13 september
ook weer aanwezig, zodat we weer voor de competitie kunnen spelen.
Zo mensen, ik hoop dat ik jullie genoeg geïnformeerd heb, dus toto 6 september.
Groeten, C. H.

WIJKBLAD
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.
Dat was februari 2020.
Nu meld ik dat het wijkblad t/m december 2021 door mij
verzorgd gaat worden, maar voor het februari nummer zal er een
nieuwe redacteur/trice moeten opstaan. Ik stop er mee.
Nieuwe gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur.

Jz.

Dartclub 181, 8 augustus 2021.
Vrijdag 11 juni was het bevrijdings dag, we mochten weer darten. Jan en Maria
Wals hadden alles in het clubgebouw gestoft, gesopt en gezogen om ons weer te
kunnen laten darten.
En geloof het of niet maar alles was direct weer als vanouds, erg veel onzin en
ongein en slecht smijtwerk, dat we dit hadden gemist was erg duidelijk. Geen
competitie maar wel een èèn avond toernooi die door niemand werd gewonnen of
verloren. De week er na deden we het bekende spelletje killer, ook bekend als
het NSB spel. Om het juiste gevoel op te wekken komen sommigen zelfs in bruine
kledij opdagen. Intriges, complotten en anticomplotten worden er tijdens dit
spel hoorbaar en stiekem gesmeed om maar te winnen, wat er uiteindelijk maar
slechts èèn persoon lukt. Dit persoon mag zich gedurende een week (of twee)
gelukkig prijzen maar de weken of zelfs maanden daarna krijgt hij spijt van zijn
overwinning want voor de rest van het seizoen worden er complotten tegen hem
gesmeed zodat hij steeds als eerste van het bord wordt geveegd. Dit klinkt
misschien ellendig, en dat is het ook, maar de lach salvo’s zijn zo veelvuldig en
hard dat het toch telkens weer de moeite waard is om mee te doen.
Het is al weer augustus dus rustig aan gaan we weer naar september en naar ik
hoop weer naar een nieuwe dart competitie. Deze week fietste ik via
Monnikendam naar Etersheim langs de IJsselmeer dijk, dan kom je automatisch
ook langs de Volendammerdijk, her en der welbekend. Daar was het drukker dan
op een drukke dag in de Kalverstraat. Gewoon lopen met de fiets door het volk
was niet te doen. Dan maar onderlangs bij het water, dat ging maar net. Ook
daar was drukker als in een mierenhoop. Totaal niets te merken van corona of
covid, mondkapjes of gelaatskappen. Alle talen van de wereld kon je er
beluisteren. Een overvloed aan eten en drinken werd er genuttigd. Aangezien bij
ons bijna iedereen zijn spuiten in zijn of haar armen hebben zitten kunnen we
mijns inziens gewoon weer gaan darten, bij ons is het aanmerkelijk minder druk.
Hopelijk tot 3 september, neem gerust vriend of vriendin mee, het enige risico
dat hij of zij loopt is een gezellige avond.
N. de Koning.

Zaterdag 23 oktober
Aanvang 20:00
Teams max. 4 pers.

Machtigingsformulier
Met het ondertekenen van deze machtigingskaart geeft de ”opdrachtgever”
toestemming aan wijkvereniging De Hazepolder om eenmaal per jaar de
contributie van zijn/haar rekening te laten afschrijven.
U kunt deze machtiging te allen tijde schriftelijk intrekken.
Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks de tweede week van januari
afgeschreven.
Gegevens opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Rekeningnummer waarvan contributie
afgeschreven mag worden:
E-mailadres:
Ondergetekende machtigt Wijkvereniging De Hazepolder om jaarlijks de
contributie van de wijkvereniging van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven.
Datum:

Handtekening:

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.

